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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych 
na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach 
towarowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych, 
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych, 
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia, 
– datę zgłoszenia, 
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy, 
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod), 
– rodzaj znaku towarowego, 
– prezentację znaku towarowego, 
– opis znaku towarowego, 
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej, 
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o  sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw, 
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, 
– datę wniesienia sprzeciwu, 
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od  dnia ogłoszenia o  zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do  wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 14 marca 2022 r. Nr ZT11

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE  
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 477912 (220) 2017 10 19
(731) FM WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA² SHAMPOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, farby do włosów, kosmetyki, odżywki do włosów, pły-
ny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony, ze-
stawy kosmetyków, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje 
reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom [punkty informa-
cji konsumenckiej], kolportaż próbek, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych prepara-
tów do celów kosmetycznych, farb do włosów, kosmetyków, 
odżywek do włosów, płynów do pielęgnacji włosów, prepa-
ratów do kręcenia włosów, preparatów do prostowania wło-
sów, preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, 
suchych szamponów, szamponów, zestawów kosmetyków, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, 
usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, 
kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, 
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 486716 (220) 2018 06 05
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) PIASTOWSKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski 
mięsne, wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteino-
we, batony proteinowe na bazie mięsa, kiełbasa, zupy.

(210) 514210 (220) 2020 06 02
(731) FLIS BARTŁOMIEJ MEDICAL SPORT, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDICAL SPORT

(531) 27.05.01, 24.13.17, 24.13.25, 24.13.26, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
olejki do masażu, olejki do masażu twarzy, olejki i płyny 
do masażu, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, ae-
rozole chłodzące do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe do ran, materiały opatrunkowe, medyczne, medyczne 
i chirurgiczne materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały 
opatrunkowe, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, plastry, materiały opatrunkowe, okłady, opaski 
barkowe do celów chirurgicznych, plastry do celów medycz-
nych, preparaty na odmrożenia, bandaże do opatrunków 
gipsowych, bandaże do zapobiegania pęcherzom, banda-
że opatrunkowe, bandaże elastyczne [opatrunki], bandaże 
przylepne, bandaże przylepne do ran skóry, bandaże uci-
skowe [opatrunki], 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, 
kaski ochronne dla rowerzystów, kaski ochronne dla mo-
tocyklistów, kaski ochronne dla kierowców, kaski ochronne 
dla dzieci, ochronne (kaski -) dla uprawiania sportu, ochron-
ne kaski sportowe, sport (kaski ochronne dla uprawiania -), 
ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zę-
bów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochraniacze 
zębów do użytku w boksie, ochraniacze czaszki do ochrony 
przed urazami, ochraniacze klatki piersiowej przed wypad-
kami lub urazami [inne niż stosowane w sporcie], ochrania-
cze na brzuch, chroniące przed urazami [inne niż elementy 
ubiorów sportowych lub przystosowane do użytku w okre-
ślonych zajęciach sportowych], ochraniacze na głowę do ka-
rate, ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami 
[inne niż artykuły sportowe], ochraniacze zabezpieczające 
ciało przed urazami, okulary do uprawiania sportu, okula-
ry ochronne, 10 ochraniacze łokci do celów medycznych, 
ochraniacze na łokieć stosowane podczas zapalenia nad-
kłykcia, ochraniacze na palce do celów medycznych, ochra-
niacze stawu barkowego do użytku medycznego, aparaty 
do masażu, aparaty do masażu wibracyjnego, elektryczne 
aparaty do masażu do użytku domowego, artykuły ortope-
dyczne, balkoniki, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, 
balkoniki do chodzenia, bandaże do celów ortopedycz-
nych, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne, bandaże 
ortopedyczne na kolana, bandaże elastyczne do podtrzy-
mywania, bandaże elastyczne (opaski elastyczne), bandaże 
na kolana [usztywniające], bandaże nieelastyczne [usztyw-
niające], bandaże podtrzymujące, bandaże podtrzymujące 
do stawów, bandaże podtrzymujące do stosowania w spo-
rcie, bandaże podtrzymujące stosowane w sporcie lekkoatle-
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tycznym, bandaże stabilizujące do celów medycznych, ban-
daże syntetyczne do wyściełania [podtrzymujące], bandaże 
syntetyczne [podtrzymujące], bandaże trójkątne [usztyw-
niające], bandaże uciskowe, bandaże uciskowe do podtrzy-
mywania części ciała, bandaże uciskowe [elastyczne lub 
usztywniające], bandaże unieruchamiające do przygotowy-
wania szyn, bandaże usztywniające do celów chirurgicznych, 
bandaże unieruchamiające do przygotowywania opatrun-
ków gipsowych, bandaże usztywniające na stawy, bandaże 
z pianki poliuretanowej [do podtrzymywania], elastyczne 
bandaże, elastyczne bandaże uciskowe do celów chirurgicz-
nych, elastyczne bandaże uciskowe do celów medycznych, 
opaski podtrzymujące [bandaże], ortopedyczne bandaże 
usztywniające, podtrzymujące opaski elastyczne [bandaże], 
podtrzymujące samoprzylepne bandaże, samoprzylepne 
bandaże (usztywniające -), temblaki [bandaże podtrzymują-
ce], terapeutyczne bandaże usztywniające, odzież, nakrycia 
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego 
i pacjentów, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii, urządzenia ułatwiające przemieszczanie 
się, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
ortopedyczne wkładki, ortopedyczne wkładki do butów, 
ortopedyczne wkładki do obuwia, ortopedyczne wkładki 
z podparciem łuku stopy, usztywniające wkładki ortope-
dyczne do obuwia, wkładki do butów wyprofilowane [orto-
pedyczne], wkładki do obuwia do użytku ortopedycznego, 
wkładki do obuwia ortopedycznego, wkładki do obuwia 
[ortopedyczne], wkładki do palców u stóp do obuwia [or-
topedyczne], wkładki do pantofli domowych [ortopedycz-
ne], wkładki miękkie [ortopedyczne], wkładki nastawiające 
do palców u stóp [ortopedyczne], wkładki ortopedyczne, 
wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki pod łuk stopy 
[ortopedyczne], wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia 
ortopedycznego, wkładki z podparciem łuku stopy [ortope-
dyczne], wymienne wkładki ortopedyczne, pasy brzuszne, 
pasy brzuszne [do celów medycznych], pasy ciążowe, pasy 
do celów chirurgicznych, pasy do celów medycznych, pasy 
do celów medycznych, elektryczne, pasy do celów ortope-
dycznych, pasy do noszy, pasy do przypinania medycznych 
urządzeń monitorujących do pacjentów, pasy galwaniczne 
do celów medycznych, pasy lędźwiowe, pasy podbrzuszne, 
pasy podtrzymujące dla ciężarnych do celów medycznych, 
pasy podtrzymujące do użytku przez pacjentów po zabiegu 
ileostomii, pasy podtrzymujące do użytku przez pacjentów 
po zabiegu kolostomii, pasy przepuklinowe, pasy przepukli-
nowe pępkowe, pasy unieruchamiające, pasy unieruchamia-
jące do utrzymywania pacjentów na noszach, pasy zabez-
pieczające służące do krępowania pacjenta, przepuklinowe 
pasy brzuszne, zdrowotne pasy przepuklinowe, poduszki 
ortopedyczne, poduszki do użytku terapeutycznego, po-
duszki na woreczki z lodem do celów medycznych, poduszki 
podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, po-
duszki podgrzewane [podkładki], nieelektryczne, do celów 
medycznych, poduszki podgrzewane [podkładki] do celów 
medycznych, poduszki profilowane dla pacjentów siedzą-
cych na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], 
poduszki profilowane do łóżek dla pacjentów [przystoso-
wane do celów medycznych], poduszki przeciwodleżyno-
we, poduszki szyjne do użytku medycznego, poduszki wy-
ściełane do celów medycznych, wyściełane podpory karku 
[poduszki] do użytku chirurgicznego, odzież kompresyjna, 
odzież uciskowa do terapii medycznych, pooperacyjna 
odzież uciskowa, przyrządy do masażu, przyrządy do masa-
żu ręcznego, urządzenia do masażu, urządzenia do masażu 

pleców, urządzenia do masażu generujące wibracje, urzą-
dzenia do masażu stóp, urządzenia do masażu szyi, urzą-
dzenia do masażu szyi i ramion, wałki piankowe do masażu, 
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 organizacja 
targów handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw 
w ramach targów handlowych, organizacja targów w celach 
handlowych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i pro-
wadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organi-
zowanie i prowadzenie targów biznesowych, sprzedaż de-
taliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani-
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
41 usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutyczny-
mi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, roz-
rywka i sport, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, fizjoterapia, rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypoży-
czanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, 
usługi terapeutyczne, masaż, masaż sportowy, masaże, ma-
saż tkanek głębokich, opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych.

(210) 518115 (220) 2020 09 10
(731) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY 

WENTYLACYJNE, Krapkowice
(540) (znak słowny)
(540) GEO-NATURA
(510), (511) 11 wymienniki ciepła, rekuperatory, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
schładzania i oczyszczania wody, instalacje i urządzenia 
centralnego ogrzewania, kondensatory gazu, inne niż czę-
ści maszyn, zawory termostatyczne i regulacyjne, pompy 
ciepła, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do instalacji 
wodnych i gazowych, urządzenia do sterylizacji, uzdatniania 
i odświeżania powietrza.

(210) 519510 (220) 2020 10 15
(731) ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4surfaces RTU liquid

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, materiały filtra-
cyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzo-
ne materiały], podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, prepa-
raty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 
skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i prze-
mysłu, sole do celów przemysłowych, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przezna-
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czone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa 
sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne w posta-
ci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, 
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 5 preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i ar-
tykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i wetery-
naryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły dentystyczne.

(210) 524191 (220) 2017 03 29
(731) Kerzner International Limited, Nassau, BS
(540) (znak słowny)
(540) ATLANTIS
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Karty do gry i puzzle,  
37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Usługi budow-
lane, Naprawa budynków, Instalacja osprzętu i wyposażenia 
w budynkach, Nadzór budowlany, Budownictwo, Konsulta-
cje budowlane, Informacja budowlana, 39 Organizowanie 
podróży, Organizowanie wycieczek dla turystów w zakresie 
nurkowania i nurkowania z rurką, rejsów łodzią i czarterowa-
nia łodzi, Usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 
Transport pasażerski, Organizowanie podróży do i z hotelu, 
Rezerwacja i organizowanie podróży, wycieczek i rejsów, Ko-
ordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, 
Usługi organizacji wycieczek, Obsługa podróży, mianowi-
cie organizowanie i prowadzenie wycieczek objazdowych 
i udzielanie informacji w zakresie wycieczek objazdowych, 
Usługi biur podróży, mianowicie rezerwacja transportu dla 
klientów i organizowanie transportu bagażu podróżnych, 
Transport powietrzny, Usługi transportu powietrznego, 
mianowicie usługi czarterowego i rejsowego transportu 
lotniczego w zakresie pasażerskim i towarowym, Wycieczki 
ze zwiedzaniem i usługi przystani jachtowych, Usługi przy-
stani dla łodzi, Usługi przystani dla łodzi, w tym wynajmo-
wanie miejsc do cumowania, przechowywanie łodzi, usługi 
wynajmowania przystani, Organizowanie wycieczek i rejsów, 
Czarterowanie floty morskiej, Udzielanie informacji dotyczą-
cych przystani, Usługi pomocy przy cumowaniu, Pomoc 
w dokach w zakresie przenoszenia bagażu i zaopatrzenia, 
transportu pomiędzy przystanią a kurortem, 43 Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowa-
nie, Świadczenie usług w zakresie tymczasowego zakwate-
rowania pobytu w miejscowościach wypoczynkowych oraz 
zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Zapew-
nianie zakwaterowania w hotelach, usługi hotelowe, Usługi 
hoteli obejmujące programy motywacyjne z nagrodami, 
Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Usługi biur po-
dróży, mianowicie, dokonywanie rezerwacji zakwaterowania 
tymczasowego oraz w zakresie rezerwacji restauracji i posił-
ków, Wyspecjalizowane usługi hotelowe, świadczone jako 
część programu dla częstych gości hotelowych, Ośrodki wy-
poczynkowe, Organizowanie zakwaterowania w miejscowo-
ściach wypoczynkowych, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na zjazdy, Usługi cateringowe świadczone na zjazdach, 
Świadczenie usług przez restauracje i bary, Herbaciarnie, 
Wynajem domów turystycznych, Kawiarnie, Usługi koktajl-
barów, Wypożyczanie sprzętu do gotowania, Udostępnianie 
obiektów (zakwaterowania) na przyjęcia i spotkania, Usługi 
biur podróży, mianowicie rezerwacja i zamawianie zakwate-
rowania tymczasowego oraz rezerwacja i zamawianie wy-
żywienia, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania [własność 
wakacyjna], Usługi biur podróży, mianowicie zamawianie 
zakwaterowania w hotelach oraz dokonywanie rezerwacji 

i zamówień wyżywienia, miejsc w restauracjach i barach 
na rzecz klientów, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi w zakresie SPA i salonów piękności, Usługi 
kurortów spa, mianowicie usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Salony piękności, Dokonywanie rezerwacji i przed-
sprzedaży na rzecz osób trzecich na zabiegi w uzdrowiskach 
spa i salonach piękności.

(210) 524238 (220) 2010 01 25
 (310) 302009044834.5 (320) 2009 07 27 (330) DE
(731) SKYGARDEN Arnulfpark GmbH & Co. KG,  

Grünwald, DE
(540) (znak słowny)
(540) Skygarden
(510), (511) 19 Konstrukcje (niemetalowe), pomniki (nieme-
talowe), 35 Usługi biurowe związane z nieruchomościami 
i budownictwem, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
związane z nieruchomościami i budownictwem, Admini-
stracja działalnością gospodarczą związana z nieruchomo-
ściami i budownictwem, Usługi przedstawiciela budowla-
nego, mianowicie organizowanie projektów budowlanych, 
Pozyskiwanie umów w zakresie budowy nieruchomości dla 
osób trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w zakresie nieruchomości, Opracowywa-
nie koncepcji reklamowych i marketingowych oraz usługi 
reklamy i marketingu nieruchomości, 36 Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, 
Nabywanie, wynajem i dzierżawa nieruchomości, Pośred-
nictwo w zakresie umów dotyczących zakupu i sprzedaży 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Usługi deweloperskie, mianowicie organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, Opracowanie koncepcji 
wykorzystania nieruchomości w odniesieniu do aspektów 
finansowych, Wycena nieruchomości, 37 Usługi deweloper-
skie, mianowicie realizowanie inwestycji budowlanych, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany, Usługi 
budowlane, 42 Opracowywanie koncepcji wykorzystania 
nieruchomości w odniesieniu do aspektów technicznych, 
Usługi deweloperskie, mianowicie techniczna organizacja 
projektów budowlanych, Organizacja techniczna projektów, 
Doradztwo budowlane [doradztwo architektoniczne].

(210) 526117 (220) 2021 03 15
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE 

BUDNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEDINA

(531) 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowane wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (dla osób trze-
cich), organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Prace 
biurowe, Zarządzanie programami refundacji w imieniu osób 
trzecich, Zarządzanie hotelami, 36 Wycena nieruchomości, 
zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nierucho-
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mościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwe-
stycyjne w zakresie nieruchomości, usługi deweloperskie 
dotyczące wszelkich finansów związanych z nieruchomo-
ściami objęte ta klasą, tworzenie funduszy inwestycyjnych, 
doradztwo finansowe, pozyskiwanie środków finansowych 
w celach inwestycyjnych, usługi w zakresie organizowania 
procesów przeniesienia własności nieruchomości, operacje 
i usługi finansowe, usługi powiernictwa w zakresie inwe-
stowania w nieruchomości, 37 Budownictwo, Czyszczenie 
budynków od wewnątrz i zewnątrz, konsultacje budowlane, 
Usługi dotyczące budowy, eksploatacji, remontu i konser-
wacji obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, usługi 
w zakresie generalnego wykonawstwa i inwestora zastęp-
czego robót budowlanych, Usługi deweloperskie dotyczą-
ce budowy objęte tą klasa, eksploatacji, remontu i konser-
wacji, montażu i instalacji związanych z nieruchomościami,  
41 Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, kon-
kursów, wystaw kulturalnych, zjazdów, przyjęć, informacja 
o imprezach rozrywkowych, wypoczynku, spektakle, nocne 
kluby, usługi zespołów muzycznych i orkiestr, 43 Usługi baro-
we, hotelowe, restauracji, drink-barów, rezerwacja noclegów, 
wynajmowanie sal.

(210) 526525 (220) 2021 03 22
(731) MAJER JAROSŁAW USŁUGI HANDLOWO- 

-MARKETINGOWE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJER HURT JAJ

(531) 08.07.14, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.16, 
26.04.18

(510), (511) 29 Nabiał, jajka, ekstrakty jajowe, masa jajowa 
pasteryzowana sucha.

(210) 526706 (220) 2021 03 24
(731) ONDE SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONDE

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla budow-
nictwa i przemysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 4 Oleje 
przemysłowe, smary i paliwa, 6 Metalowe materiały budowlane, 
Kształtowniki stalowe i aluminiowe, Blachy fałdowe, Ruszto-
wania metalowe i łączone z innymi materiałami niemetalowy-
mi, Materiały metalowe dla budowy dróg żelaznych, łączniki 
i kształtki i rury metalowe, Rynny i rury spustowe metalowe, 
Wyroby ślusarskie dla budownictwa: w tym klamki, zawiasy, 
łączniki i złącza ciesielskie, 7 Obrabiarki, Narzędzia budowlane 
i przyrządy ręczne o napędzie elektrycznym, Przewody i ka-
ble elektryczne, 8 Noże i dłuta, kielnie, łopaty i młotki, nożyce, 

klucze osełki, pilniki, strugi, wkrętaki, ściernice, węgielnice, wier-
tła, zaciski ciesielskie, siekiery i topory, papiery i płótna ścierne, 
9 Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związane z obiektami 
budowlanymi: elektryczne, alarmowe, dozorowe, 11 Wyposa-
żenie sanitarne obiektów budowlanych: sedesy, bidety, wanny, 
brodziki, natryski, kabiny natryskowe, zlewozmywaki, umywal-
ki, zbiorniki ciśnieniowe, hydrofory, pompy, wymienniki ciepła, 
suszarki, wyciągi klimatyzacyjne, centralne klimatyzacyjne, boj-
lery, piece, wentylatory, palniki sklasyfikowane w kl. 11, źródła 
światła, lampy, Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związane 
z obiektami budowlanymi: wodnokanalizacyjne, cieplne, ga-
zowe i klimatyzacyjne, 12 Statki, łodzie i konstrukcje pływają-
ce, 17 Materiały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, 
wełna mineralna i szklana, Izolacyjne taśmy i folie aluminiowe 
i z tworzyw sztucznych, Przewody giętkie, Farby i lakiery izola-
cyjne, Izolatory dla przewodów i kabli, Niemetalowe osłony rur, 
Szczeliwa i uszczelki, pianki izolacyjne i montażowe oraz silikony, 
niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19 Suche zaprawy i gła-
dzie dla budownictwa, kształtowe wyroby betonowe - belki, 
płyty stropowe i drogowe, krawężniki, słupy i słupki, pustaki, 
biegi schodowe, kostki brukowe, Drewno i konstrukcje z drew-
na dla budownictwa, Drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych, 
Okna drewniane i z tworzyw sztucznych, Parapety niemetalo-
we, Okładziny niemetalowe, Terakoty i posadzki niemetalowe, 
Papa i materiały pokryciowe niemetalowe, Rynny i rury spu-
stowe niemetalowe, Szalunki niemetalowe, Szkło budowlane 
i szyby zespolone, Żwiry i tłucznie, Sklejki i płyty wiórowe, Pły-
ty budowlane wielowarstwowe, 35 Zgromadzenie materiałów 
budowlanych i dla budownictwa w hurtowni, celem zakupu 
przez odbiorców hurtowych, Usługi nadzoru inwestycyjne-
go w budownictwie i zastępstwa inwestycyjnego, Usługi ra-
chunkowo - księgowe, 36 Usługi w zakresie nieruchomości: 
najem, pośrednictwo i zarządzanie, Wyceny nieruchomości, 
37 Usługi budowlano - montażowe i instalacyjne zewnętrzne 
i wewnętrzne, Montaż maszyn i urządzeń oraz konstrukcji bu-
dowlanych, Wykonywanie robót: przygotowawczych terenu 
pod budowę, rozbiórkowych i wyburzeniowych, stanów su-
rowych i wykończeniowych, obiektów budowlanych, monta-
żowych, stolarki i ślusarki, malarskich, szklarskich, tynkarskich, 
posadzkarskich, tapeciarskich, oblicowania ścian, związanych 
z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonaw-
stwa konstrukcji dachowych i pokryć, Usługi wykonywania 
wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Usługi bu-
dowy: dróg, mostów i tuneli, dróg szynowych: naziemnych 
i podziemnych, rurociągów przemysłowych i rozdzielczych, 
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Usługi wy-
konywania instalacji: elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Wydobywanie żwiru, 
piasku i gliny, Usługi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu 
i wyposażenia, Usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu, 
Usługi budowy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, Usługi 
wynajmu i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, Usłu-
gi inspektorów nadzoru budowlanego, 39 Usługi transportu 
pasażerskiego i towarowego, wynajem i dzierżawa samo-
chodów osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów 
specjalistycznych, 41 Wykonywanie usług w pozaszkolnych 
formach edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych 
oraz artystycznych, 42 Usługi: architektoniczne, rachunkowo 
- księgowe, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inży-
nierii lądowej i wodnej, Usługi inżynierskie w zakresie ocen, 
opinii i badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym 
i technicznym.

(210) 526707 (220) 2021 03 24
(731) ONDE SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
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(540) ONDE
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla bu-
downictwa i przemysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki za-
pobiegające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 
4 Oleje przemysłowe, smary i paliwa, 6 Metalowe materiały 
budowlane, Kształtowniki stalowe i aluminiowe, Blachy fał-
dowe, Rusztowania metalowe i łączone z innymi materiała-
mi niemetalowymi, Materiały metalowe dla budowy dróg 
żelaznych, łączniki i kształtki i rury metalowe, Rynny i rury 
spustowe metalowe, Wyroby ślusarskie dla budownictwa: 
w tym klamki, zawiasy, łączniki i złącza ciesielskie, 7 Obra-
biarki, Narzędzia budowlane i przyrządy ręczne o napędzie 
elektrycznym, Przewody i kable elektryczne, 8 Noże i dłuta, 
kielnie, łopaty i młotki, nożyce, klucze osełki, pilniki, strugi, 
wkrętaki, ściernice, węgielnice, wiertła, zaciski ciesielskie, sie-
kiery i topory, papiery i płótna ścierne, 9 Wewnętrzne i ze-
wnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: 
elektryczne, alarmowe, dozorowe, 11 Wyposażenie sanitar-
ne obiektów budowlanych: sedesy, bidety, wanny, brodzi-
ki, natryski, kabiny natryskowe, zlewozmywaki, umywalki, 
zbiorniki ciśnieniowe, hydrofory, pompy, wymienniki ciepła, 
suszarki, wyciągi klimatyzacyjne, centralne klimatyzacyjne, 
bojlery, piece, wentylatory, palniki sklasyfikowane w klasie 
11, źródła światła, lampy, Wewnętrzne i zewnętrzne instala-
cje związane z obiektami budowlanymi: wodnokanalizacyj-
ne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne, 12 Statki, łodzie i kon-
strukcje pływające, 17 Materiały izolacyjne i dźwiękochłon-
ne, w tym styropian, wełna mineralna i szklana, Izolacyjne 
taśmy i folie aluminiowe i z tworzyw sztucznych, Przewody 
giętkie, Farby i lakiery izolacyjne, Izolatory dla przewodów 
i kabli, Niemetalowe osłony rur, Szczeliwa i uszczelki, pianki 
izolacyjne i montażowe oraz silikony, niemetalowe złączki 
i kształtki rurowe, 19 Suche zaprawy i gładzie dla budownic-
twa, kształtowe wyroby betonowe - belki, płyty stropowe 
i drogowe, krawężniki, słupy i słupki, pustaki, biegi scho-
dowe, kostki brukowe, Drewno i konstrukcje z drewna dla 
budownictwa, Drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych, Okna 
drewniane i z tworzyw sztucznych, Parapety niemetalowe, 
Okładziny niemetalowe, Terakoty i posadzki niemetalowe, 
Papa i materiały pokryciowe niemetalowe, Rynny i rury spu-
stowe niemetalowe, Szalunki niemetalowe, Szkło budowla-
ne i szyby zespolone, Żwiry i tłucznie, Sklejki i płyty wióro-
we, Płyty budowlane wielowarstwowe, 35 Zgromadzenie 
materiałów budowlanych i dla budownictwa w hurtowni, 
celem zakupu przez odbiorców hurtowych, Usługi nadzoru 
inwestycyjnego w budownictwie i zastępstwa inwestycyj-
nego, Usługi rachunkowo - księgowe, 36 Usługi w zakresie 
nieruchomości: najem, pośrednictwo i zarządzanie, Wyceny 
nieruchomości, 37 Usługi budowlano - montażowe i instala-
cyjne zewnętrzne i wewnętrzne, Montaż maszyn i urządzeń 
oraz konstrukcji budowlanych, Wykonywanie robót: przygo-
towawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych i wyburze-
niowych, stanów surowych i wykończeniowych, obiektów 
budowlanych, montażowych, stolarki i ślusarki, malarskich, 
szklarskich, tynkarskich, posadzkarskich, tapeciarskich, ob-
licowania ścian, związanych z budową obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji dachowych 
i pokryć, Usługi wykonywania wykopów i wierceń geolo-
giczno - inżynierskich, Usługi budowy: dróg, mostów i tuneli, 
dróg szynowych: naziemnych i podziemnych, rurociągów 
przemysłowych i rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, Usługi wykonywania instalacji: 
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych, Wydobywanie żwiru, piasku i gliny, Usłu-
gi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
Usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu, Usługi budo-
wy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, Usługi wynajmu 

i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, Usługi inspek-
torów nadzoru budowlanego, 39 Usługi transportu pasażer-
skiego i towarowego, wynajem i dzierżawa samochodów 
osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów specjali-
stycznych, 41 Wykonywanie usług w pozaszkolnych formach 
edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz 
artystycznych, 42 Usługi: architektoniczne, Usługi doradztwa 
technicznego w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Usługi 
inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań oraz sporządza-
nia raportów na polu naukowym i technicznym.

(210) 526803 (220) 2021 03 26
(731) WALCZAK ARTUR, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Salon Stolbud
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, Okna meta-
lowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalowe, 
metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, 
drzwi metalowe, Okucia okienne ozdobne, kołnierze meta-
lowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, Metalowe: 
okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, Metalo-
we żaluzje nie ujęte w innych klasach, Akcesoria metalowe 
do drzwi i okien, Metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, para-
pety, listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napo-
wietrznych, druty, kable, Bramy metalowe, Metalowe: ścianki 
działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, 
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, 
19 Materiały budowlane niemetalowe, Okna niemetalowe, 
okna dachowe niemetalowe, włazy okienne niemetalo-
we, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe 
do okien, Ramy i futryny okienne niemetalowe, Niemetalo-
we: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, 
odrzwia, Drewno, Beton, betonowe elementy budowlane, 
Parkiety, Niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne 
nie ujęte w innych klasach, Konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, Brykiety z drewnianych materia-
łów odpadowych, Niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, 
balustrady, schody, tralki do schodów, Listwy niemetalowe, 
opaski niemetalowe, Okładziny niemetalowe, Deski, drewno 
budowlane, 20 Rolety wewnętrzne okienne, rolety okienne 
tekstylne wewnętrzne, 22 Markizy z materiałów tekstylnych, 
markizy z tworzyw sztucznych, 24 Moskitiery, 35 Usługi 
w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa 
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych nastę-
pujących towarów: budowlane materiały metalowe, okna 
metalowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalo-
we, metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, 
drzwi metalowe, okucia okienne ozdobne, kołnierze meta-
lowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: 
okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice: metalo-
we żaluzje nie ujęte w innych klasach, akcesoria metalowe 
do drzwi i okien, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, pa-
rapety, listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napo-
wietrznych, druty, kable, bramy metalowe, metalowe: ścianki 
działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, 
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, 
materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna 
dachowe niemetalowe, włazy okienne niemetalowe, nieme-
talowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe do okien, 
ramy i futryny okienne niemetalowe, niemetalowe: okien-
nice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, 
drewno, beton, betonowe elementy budowlane, parkiety, 
niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte 
w innych klasach: konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa: brykiety z drewnianych materiałów odpado-
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wych: niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, 
schody, tralki do schodów, listwy niemetalowe, opaski nie-
metalowe: okładziny niemetalowe: deski, drewno budow-
lane: rolety wewnętrzne okienne, rolety okienne tekstylne 
wewnętrzne, markizy z materiałów tekstylnych: markizy 
z tworzyw sztucznych, moskitiery, Doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, 
tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo 
handlowe, informacja handlowa, Promocja sprzedaży, wdra-
żanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie 
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja stanowisk na targach handlowych, Usługi w za-
kresie handlu detalicznego, hurtowego i internetowego ar-
tykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem 
AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetle-
niowymi, Usługi informacyjne dotyczące handlu i sprzedaży 
detalicznej, hurtowej oraz internetowej artykułami elektrycz-
nymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem AGD, artykułami 
wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, usługi au-
kcyjne, Prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i inter-
netowej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewny-
mi, sprzętem AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artyku-
łami oświetleniowymi, Doradztwo w sprawach zarządzania 
działalnością gospodarczą, Reklama, pokazy towarów, usługi 
marketingowe, agencja eksportowo-importowe, prowadze-
nie ksiąg, Usługi w zakresie handlu materiałami budowla-
nymi i dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
37 Montaż okien i drzwi, Konserwacja, remonty, serwis oraz 
naprawa drzwi i okien, Roboty budowlane wykończeniowe 
i remontowe, Nadzór budowlany, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Informacja budowlana, Doradztwo w zakresie ww. 
usług, Informacja o powyższych usługach, Budownictwo 
przemysłowe, Usługi budowlane, Usługi remontowe, Instalo-
wanie, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i elek-
troenergetycznych oraz linii energetycznych.

(210) 526961 (220) 2021 04 01
(731) LANDMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) landmark.

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie firm handlowych i firm usługowych, Administrowanie 
sprzedażą, Promocja sprzedaży, Udostępnianie analiz sprze-
daży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Udzielanie informa-
cji dotyczących sprzedaży handlowej, Informacje na temat 
metod sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Informacje na temat sprzedaży produktów, Zarządzanie 
sprzedażą i bazą klientów, Usługi w zakresie promocji sprze-
daży, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku oso-
bistego, Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, 
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi 
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie 
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Usługi rekrutacji 
personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie analizy rynków 

dotyczące sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozy-
skiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz 
innych, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi 
reklamowe, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marke-
tingu, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Analiza 
marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży nieruchomości, Pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych i umów handlowych, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie za-
kupu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów 
budynków, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, In-
westowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi za-
rządzania nieruchomościami, Usługi finansowania zakupu 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Usłu-
gi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu 
budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Usługi 
deweloperskie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomo-
ści, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi agencji 
w zakresie sprzedażny nieruchomości, 37 Budowanie do-
mów, Budowanie nieruchomości, Nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wyko-
rzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Budowa 
fundamentów, Budowa pomieszczeń, Budowa sklepów, Bu-
dowa domów, Budowa galerii, Budowa konstrukcji podziem-
nych, Budowa fundamentów budynków, Budowa obiektów 
publicznych, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa 
przeszklonych pomieszczeń, Budowa obiektów sportowych, 
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa obiektów wypo-
czynkowych, Budowa części budynków, Budowa nierucho-
mości mieszkalnych, Budowa zakładów przemysłowych, 
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa nierucho-
mości komercyjnych, Usługi zarządzania budową, Budowa 
budynków edukacyjnych, Budowa lokali socjalnych, Budowa 
budynków wielorodzinnych, Budowa nieruchomości [bu-
downictwo], Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
domów na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa konstrukcji stalowych na budynki, 
Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Usługi dorad-
cze w zakresie budowania, Budownictwo mieszkaniowe, 
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Budowa prywatnych 
budynków mieszkalnych, Konstruowanie budynków miesz-
kalnych i handlowych, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Usługi budowlane w zakresie bu-
dynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów 
w pomieszczeniach mieszkalnych, Informacja budowlana, 
Nadzór budowlany, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów bu-
dowlanych, Konserwacja i naprawa budynków, Konsultacje 
budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 
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Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów doty-
czących nieruchomości, 42 Usługi projektowe dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Usługi w zakresie planowania osiedli 
mieszkaniowych, Usługi badawcze, Usługi badawcze związa-
ne z budownictwem, Oględziny nieruchomości, Planowanie 
budowy nieruchomości, Usługi projektowe związane z nie-
ruchomościami, Projektowanie domów, Usługi w zakresie 
projektowania domów.

(210) 530716 (220) 2021 06 23
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ MILK
(510), (511) 30 Napoje czekoladowe z mlekiem, Czekolado-
we napoje spożywcze na bazie produktów mlecznych, Na-
poje herbaciane z mlekiem, Napoje na bazie kawy zawierają-
ce mleko, Lody, Słodycze i ciasta z produktami mlecznymi.

(210) 531613 (220) 2021 07 15
(731) PRZYBYŁEK ALEKSANDRA, Rybnik; BAM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edubama KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA 

EDUKACJI

(531) 29.01.14, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 20 Meble, meble szkolne, meble biurowe, meble 
metalowe, krzesła, stoły, materace.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 531821 (220) 2021 07 20
(731) LUPA JOANNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDEN MASTER

(531) 05.01.09, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, montaż systemów na-
wadniających, 42 Projektowanie systemów nawadniających, 
projekty techniczne zieleni, raporty ekologiczne do certy-
fikacji BREEAM (Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Method - wielokryterialny system oceny 
wpływu budynków na środowisko), 44 Usługi związane z za-
gospodarowaniem terenów zieleni, w tym zielone dachy, in-
wentaryzacje istniejącej zieleni, ekspertyzy dendrologiczne.

(210) 531874 (220) 2021 07 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) oeparolmed
(510), (511) 3 Dezodoranty, Kosmetyki do opalania, Kre-
my kosmetyczne, Maści do celów kosmetycznych, Mleczko 
kosmetyczne, Pomadki do ust, Preparaty do demakijażu, 

Preparaty do golenia, Preparaty kosmetyczne i kosmetyki, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Szampony, Szminki do ma-
ke-up, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Kosmetyki 
do ust, Odżywki do ust, Nielecznicze balsamy do ust, Nie-
lecznicze produkty powlekające usta, Produkty kosmetycz-
ne do ochrony ust, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Wa-
zelina kosmetyczna, Pianki oczyszczające, Pianki do włosów, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji oczu, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty 
do wzmacniania włosów, 5 Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Prepara-
ty farmaceutyczne dla ludzi do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, Preparaty farmaceutyczne do wzmacniania paznokci, 
Preparaty farmaceutyczne do wzmacniania włosów, Prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, Zioła lecznicze, 
Ziołowe preparaty do celów medycznych, Herbaty lecznicze 
z ziół, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Suple-
menty diety dla ludzi, Lecznicze preparaty do pielęgnacji ust.

(210) 531893 (220) 2021 07 23
(731) KRAWCZYK PIOTR, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE PRZELEWKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 11.03.01, 11.03.02

(510), (511) 33 Napój spirytusowy, Napoje alkoholowe 
z owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce.

(210) 532086 (220) 2021 07 28
(731) HEALTH LABS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Health Labs Care

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki do makijażu, Płynne kremy [kosmetyki], Ko-
smetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki w postaci kremów, 
żelów, płynów, olejków, Kosmetyki do stosowania na skórę, 
Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Żele do twarzy 
i ciała, Kremy do twarzy, Produkty do pielęgnacji skóry, Pro-
dukty do pielęgnacji twarzy, Peelingi to twarzy i ciała, Ma-
seczki do twarzy i ciała, Środki i preparaty do demakijażu, Ko-
smetyki profesjonalne, Kosmetyki do włosów, Sole do kąpieli, 
Żele pod prysznic, Mydła, Mleczka kosmetyczne, Kosmetycz-
ne balsamy, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Olejki do opa-
lania, Preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, Środki 
i preparaty do makijażu ciała i twarzy, Szampony, Żele, pianki 
i maski do pielęgnacji włosów, Olejki eteryczne, Żele, toniki 
i preparaty kosmetyczne oczyszczające, Peelingi kosmetycz-
ne, Płyny do oczyszczania skóry, Preparaty odżywiające skó-
rę, Środki zmiękczające skórę [emolienty], Preparaty do rozja-
śniania skóry, Nawilżające żele do skóry, Toniki do skóry, Chu-
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steczki nasączone preparatem kosmetycznym, Preparaty 
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, Zestawy kosme-
tyków, Preparaty do mycia, Preparaty kosmetyczne do opa-
lania, Preparaty przeciwsłoneczne, Kosmetyki do opalania, 
Preparaty perfumeryjne, Płyny do pielęgnacji włosów, Olejki 
do kąpieli, Olejki toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do celów perfumeryjnych, Płyny do kąpieli, Prepa-
raty do higieny intymnej, Olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, 5 Suplementy diety dla ludzi, Preparaty wita-
minowe, Preparaty lecznicze, Odżywcze suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Preparaty 
białkowe, Kapsułki dietetyczne, Preparaty dietetyczne i od-
żywcze, Żywności specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, Mieszanki do napojów z suplementami diety, Napoje 
uzupełniające dietę, Suplementy diety w postaci płynnej, 
Suplementy diety w postaci proszku, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Mieszanki do napojów w proszku z suplementami diety, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy probiotyczne, Białkowe 
suplementy diety, Suplementy diety w proszku białkowym, 
Koktajle z odżywkami białkowymi, Spersonalizowane suple-
menty diety, 30 Kawa z dodatkami ekstraktów roślinnych, 
Herbata, Matcha jako sproszkowana herbata, Kakao, Kawa 
sztuczna, Kawa z dodatkami, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości wita-
min, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Na-
poje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soku 
z zielonych warzyw, Napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje wzbogacone ekstraktami roślinnymi, 
Napoje zawierające witaminy, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej świadczone online w zakresie suplementów 
diety, kosmetyków, produktów specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyrobów medycznych, Marketing w me-
diach społecznościowych, Reklama i marketing, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Marketing ukierunkowany, Marketing 
internetowy, Kampanie marketingowe, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety i kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, 44 Udzielanie informacji dotyczących suplementów 
diety, kosmetyków i odżywek, Doradztwo w zakresie sper-
sonalizowanej suplementacji preparatami suplementy diety, 
Konsultacje dotyczące żywienia żywności, Usługi konsultacji 
dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące diety, 
żywienia i odżywiania, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
dietetyki i suplementów diety, Usługi personalizacji planu su-
plementacji, Porady dietetyczne, Porady żywieniowe, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie zdrowia, Profesjonalne 
doradztwo dotyczące suplementów diety, Dostarczanie 
i udostępnianie informacji o zdrowiu, poradach żywienio-
wych, kosmetykach, suplementach diety za pomocą strony 
internetowej lub za pomocą kanałów telekomunikacji.

(210) 532450 (220) 2021 08 06
(731) FLIS BARTŁOMIEJ MEDICAL SPORT, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MSupport

(531) 26.03.04, 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 
Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artyku-
ły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Preparaty i materiały diagnostyczne, Aerozole chłodzące 
do celów medycznych, Alkohol do nacierania, Alkohol lecz-
niczy, Ałun w sztyfcie, Apteczki pierwszej pomocy sprzeda-
wane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wypo-
sażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, 
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycz-
nych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Cement 
kostny do celów medycznych, Cement kostny do celów 
ortopedycznych, Cement kostny do celów chirurgicznych 
i ortopedycznych, Gazy do celów medycznych, Kleje chirur-
giczne, Kleje do przymocowywania protez, Kleje medyczne 
do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, Materiały 
do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Natłuszczony 
papier do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki 
na odciski, Środki nawilżające do użytku medycznego, Żele 
do masażu do celów medycznych, 9 Aparatura, urządzenia 
i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery 
i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do ba-
dań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne 
i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne 
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia na-
wigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowi-
zualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpie-
czające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nur-
kowania, 10 Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 
Aparaty do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory 
do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla 
personelu medycznego i pacjentów, Protezy i sztuczne im-
planty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia uła-
twiające przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów fizjo-
terapeutycznych, Gadżety erotyczne, Ochraniacze na uszy, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabaw-
ki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i we-
sołych miasteczek, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
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i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia języ-
kowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 44 Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakre-
sie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 532997 (220) 2021 08 18
(731) KISIELIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sushizushi

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi franczyzy w zakresie prowadzenia restau-
racji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, cateringu, 43 Restaura-
cje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi cateringu.

(210) 533357 (220) 2021 08 31
(731) PIECHOWSKI SYLWESTER SUN WINNER GROUP,  

Stare Kupiski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIN GLASS

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe rolety zewnętrzne i rolety fasadowe, 
metalowe rolety zaciemniające oraz do kierowania światła, 
metalowe żaluzje zewnętrzne, rolety i żaluzje antywłama-
niowe, metalowe moskitiery, metalowe bramy rolowane, 
osprzęt i akcesoria metalowe do rolet, żaluzji, moskitier 
i bram rolowanych, metalowe przesuwne drzwi i okna, me-
talowe pokrycia dachowe, dachy z metalu na konstrukcje, 
pergole metalowe, pergole tarasowe, zasłony metalowe, 
metalowe prowadnice, szyny, rolki, profile, kasety i listwy, 
7 Części do mechanizmów napędowych, silników i siłowni-
ków stosowanych w roletach, żaluzjach, markizach, moskitie-
rach i okiennicach, 9 Sterowniki, piloty zdalnego sterowania, 
Programatory czasowe, Regulatory, urządzenia do zdalnego 
sterowania oświetleniem stosowane w roletach, żaluzjach, 
markizach, moskitierach i okiennicach, 19 Rolety, żaluzje, 
moskitiery zasłony z tworzyw sztucznych, ogrody zimowe 
jako konstrukcje z materiałów niemetalowych, okiennice 
z tworzyw sztucznych, okiennice drewniane, pergole nie-
metalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, Niemetalowe 
rolety i żaluzje antywłamaniowe, konstrukcje daszków wy-
konane z materiału niemetalowego altany niemetalowe, 
okna niemetalowe przesuwne, niemetalowe panele dacho-
we, 20 Rolety i żaluzje okienne, rolety i żaluzje wewnętrzne, 
rolety bambusowe, termoizolacyjne, drewniane, trzcinowe 

i ratanowe, żaluzje bambusowe, termoizolacyjne, drewniane, 
trzcinowe i ratanowe, wewnętrzne rolety i żaluzje listwowe, 
rolety i żaluzje weneckie, wewnętrzne żaluzje i rolety z lame-
lami, wewnętrzne żaluzje i rolety z listewek do ochrony przed 
światłem, wewnętrzne rolety i żaluzje poziome, wewnętrz-
ne rolety i żaluzje pionowe, osprzęt i akcesoria niemetalowe 
do rolet i żaluzji wewnętrznych, 22 Daszki i markizy z two-
rzyw sztucznych, 40 Usługi z zakresu produkcji rolet, żaluzji, 
pergoli, markiz, moskitier i okiennic na zamówienie.

(210) 534108 (220) 2021 09 15
(731) PAXUS KANCELARIA PRAWNO-GOSPODARCZA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONBOX

(531) 24.17.25, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.01, 29.01.06

(510), (511) 16 Druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
materiały introligatorskie (książki, wydawnictwa), 35 Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Obsługa administracyjna 
firm na zlecenie Outsourcing [doradztwo biznesowe], Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, 41 Nauczanie, kształce-
nie, Rozrywka: działalność sportowa i kulturalna, 42 Platforma 
jako usługa [PaaS], Tworzenie platform komputerowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie syste-
mów i oprogramowania komputerowego, doradztwo w za-
kresie oprogramowania.

(210) 534130 (220) 2021 09 20
(731) NANOCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) NANOCOR
(510), (511) 1 Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, Pre-
paraty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty antysta-
tyczne inne niż do użytku domowego, Preparaty chemiczne 
do wytwarzania barwników, Barwniki chemiczne do emalii 
i szkła, Środki chemiczne do napowietrzania betonu, Prepa-
raty zapobiegające tworzeniu się osadów, Preparaty che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników, Preparaty 
chemiczne do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania 
wody, Preparaty do zmiękczania wody, Woda destylowana, 
Preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, 
Woski do czyszczenia, Preparaty do wulkanizacji, Woski wy-
bielające chemikalia, Preparaty do wybielania jako środki 
odbarwiające do celów przemysłowych, Żywice akrylowe 
w stanie surowym, Żywice epoksydowe w stanie surowym, 
Żywice syntetyczne w stanie surowym, Żywice sztuczne 
w stanie surowym, Preparaty chemiczne do zapobiegania 
powstawaniu plam na tkaninach, Plastizole, Plastyfikatory, 
Chemikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, Preparaty zapo-
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biegające tworzeniu się powłok osadowych, Preparaty prze-
ciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, 
Preparaty chemiczne dla przemysłu, Nawozy dla rolnictwa, 
Produkty chemiczne do renowacji skóry, Środki chemicz-
ne do impregnowania skóry, Środki chemiczne nadające 
wodoodporność skórom, Preparaty impregnujące spoiwa 
z wyjątkiem farb, Spoiwa (metalurgia), Spoiwa do betonu, 
Szkło wodne (krzemiany), Tworzywa sztuczne w stanie suro-
wym, Środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, 
Dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, Dodatki 
chemiczne do środków owadobójczych, Substancje do usu-
wania tapet ściennych, Preparaty chemiczne do impregno-
wania materiałów tekstylnych, Preparaty chemiczne do oży-
wiania kolorów tekstyliów, Preparaty chemiczne nadające 
wodoodporność tekstyliom, Preparaty do konserwacji ce-
mentu z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty do konserwacji 
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty chemiczne 
do celów naukowych inne niż do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Środki chemiczne dla przemysłu, Środki che-
miczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Chemikalia 
organiczne czyszczące, Środki chemiczne do czyszczenia ko-
minów, Detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, 
Detergenty używane w procesach produkcyjnych, Dodatki 
chemiczne do olejów, Dodatki chemiczne do paliw silniko-
wych, Preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, Środ-
ki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, Środki 
chemiczne do impregnacja skóry, Spoiwa impregnujące 
chemikalia z wyjątkiem farb, Preparaty do usuwania kamienia 
kotłowego, Kleje jako materiały klejące do celów przemysło-
wych, Kleje do afiszów, Kleje do celów przemysłowych, Kle-
je do obuwia, Kleje do płytek ceramicznych, Kleje do tapet, 
Preparaty do klejenia, Gruntowania, Preparaty chemiczne 
kondensacyjne, Środki do konserwacji betonu z wyjątkiem 
farb i olejów, Środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb 
i olejów, Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb 
i olejów, Środki do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb 
i olejów, Preparaty do konserwacji gumy i kauczuku, Prepara-
ty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, Prepara-
ty do konserwowania produktów farmaceutycznych, Krzem 
(Si), Krzemiany, Rozpuszczalniki do lakierów, Płyny wzmacnia-
jące działanie materiałów ściernych, Preparaty konserwujące 
stosowane w murarstwie z wyłączeniem farb i olejów, Prepa-
raty do czyszczenia, Chemikalia do odbarwiania olejów, Che-
mikalia do odbarwiania tłuszczów, Preparaty do odklejania, 
Środki do odklejania, Środki do odklejania jako środki che-
miczne do rozpuszczania skrobi, Preparaty do odtłuszczania 
stosowane w procesach produkcyjnych, Tworzywa sztuczne 
do absorpcji olei, Środki do usuwania olei, Preparaty do usu-
wania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domo-
wym, Preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej 
skór, Spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej -), 
z wyjątkiem farb, Środki chemiczne do impregnacji skóry, 
Preparaty impregnujące w budownictwie, 2 Pigmenty, Po-
włoki jako farby, Powłoki do krycia dachów (farby), Powłoki 
zabezpieczające podwozie pojazdów, Powłoki zabezpiecza-
jące przed korozją podwozie pojazdów, Preparaty do konser-
wacji drewna, Preparaty zabezpieczające do metali, Prepara-
ty zabezpieczające przed rdzą, Bejce do skóry, Środki antyko-
rozyjne, Utrwalacze (lakiery), Żywice naturalne w stanie suro-
wym, Barwniki, Bejce, Czernidła (barwinki lub farby), Barwniki 
do drewna, Bejce do drewna, Oleje do konserwacji drewna, 
Podkłady do drewna (malowanie, Lakierowanie), Emalie (la-
kiery), Emalie do malowania, Farbki (barwniki lub farby), Far-
by, Farby bakteriobójcze, Farby gruntowe do drewna (bejce), 
Farby podkładowe, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
stosowane w ceramice, Lakiery, Farby ognioodporne, 3 Anty-

poślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do pod-
łóg, Preparaty antystatyczne do celów domowych, Preparaty 
do czyszczenia, Preparaty do usuwania farby, Środki do usu-
wania lakierów preparaty do mycia, Preparaty do odtłuszcza-
nia inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, Pasty 
do podłogi i mebli, Preparaty do zmywania pasty do pod-
łóg, Płyny antypoślizgowe do podłóg, Wosk antypoślizgowy 
do podłogi, Preparaty do polerowania, Środki do polerowa-
nia, Preparaty do prania, Preparaty do prania chemicznego, 
Preparaty do usuwania rdzy, Środki do konserwacji skóry 
(pasty), Preparaty do szorowania podłóg, Ściereczki nasą-
czane detergentami do czyszczenia, Środki do szorowania, 
Wosk antypoślizgowy do podłóg, Wosk do parkietów, Wosk 
do podłóg, Mydła, Preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, Preparaty do odbarwiania, Preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, 
Preparaty do wywabiania plam, Preparaty do: czyszczenia, 
konserwacji skóry jako pasty, mycia, pielęgnacji podłóg, pra-
nia, wywabiania plam, płukania, nabłyszczania, polerowania, 
odbarwiania, usuwania kamienia i osadów, usuwania wosku, 
usuwania matowych nalotów, usuwania rdzy, mydła, Kosme-
tyki samochodowe, preparaty do czyszczenia i mycia pojaz-
dów, detergenty, esencje eteryczne, olejki eteryczne, olejki 
perfumeryjne, pasty, szampony, płyny do mycia szyb, płyny 
do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do samocho-
dów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła, 
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, pasty do skór, 
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii sa-
mochodowych, kremy do polerowania, środki do nadawania 
połysku, papier ścierny, papier polerujący, środki do usuwa-
nia rdzy, preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych.

(210) 534132 (220) 2021 09 20
(731) NANOCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) XNANO
(510), (511) 1 Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, Pre-
paraty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty antysta-
tyczne inne niż do użytku domowego, Preparaty chemiczne 
do wytwarzania barwników, Barwniki chemiczne do emalii 
i szkła, Środki chemiczne do napowietrzania betonu, Prepa-
raty zapobiegające tworzeniu się osadów, Preparaty che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników, Preparaty 
chemiczne do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania 
wody, Preparaty do zmiękczania wody, Woda destylowana, 
Preparaty chemiczne nadające wodoodporność skórom, 
Preparaty do wulkanizacji, Woski wybielające chemikalia, 
Preparaty do wybielania jako środki odbarwiające do celów 
przemysłowych, Żywice akrylowe w stanie surowym, Żywice 
epoksydowe w stanie surowym, Żywice syntetyczne w sta-
nie surowym, Żywice sztuczne w stanie surowym, Preparaty 
chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkani-
nach, Plastizole, Plastyfikatory, Chemikalia do zapobiegania 
pleśni i rdzy, Preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok 
osadowych, Preparaty przeciwwilgociowe stosowane w mu-
rarstwie z wyjątkiem farb, Preparaty chemiczne dla przemy-
słu, Nawozy dla rolnictwa, Produkty chemiczne do renowacji 
skóry, Środki chemiczne do impregnowania skóry, Środki 
chemiczne nadające wodoodporność skórom, Preparaty 
impregnujące spoiwa z wyjątkiem farb, Spoiwa (metalur-
gia), Spoiwa do betonu, Szkło wodne (krzemiany), Tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, Środki chemiczne przeciwdzia-
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łające matowieniu szyb, Dodatki chemiczne do środków 
grzybobójczych, Dodatki chemiczne do środków owado-
bójczych, Substancje do usuwania tapet ściennych, Prepa-
raty chemiczne do impregnowania materiałów tekstylnych, 
Preparaty chemiczne do ożywiania kolorów tekstyliów, Pre-
paraty chemiczne nadające wodoodporność tekstyliom, 
Preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
Preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, 
Preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Środki chemiczne 
dla przemysłu, Środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, Chemikalia organiczne czyszczące, Środki 
chemiczne do czyszczenia kominów, Detergenty stosowane 
w procesach produkcyjnych, Detergenty używane w pro-
cesach produkcyjnych, Dodatki chemiczne do olejów, Do-
datki chemiczne do paliw silnikowych, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia grzejników, Środki chemiczne do impregna-
cji materiałów tekstylnych, Środki chemiczne do impregna-
cja skóry, Spoiwa impregnujące chemikalia z wyjątkiem farb, 
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, Kleje jako mate-
riały klejące do celów przemysłowych, Kleje do afiszów, Kleje 
do celów przemysłowych, Kleje do obuwia, Kleje do płytek 
ceramicznych, Kleje do tapet, Preparaty do klejenia, Grunto-
wania, Preparaty chemiczne kondensacyjne, Środki do kon-
serwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konser-
wacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konserwacji 
cementu z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konserwacji 
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty do konserwacji 
gumy i kauczuku, Preparaty do konserwacji murów z wyjąt-
kiem farb i olejów, Preparaty do konserwowania produktów 
farmaceutycznych, Krzem (Si), Krzemiany, Rozpuszczalniki 
do lakierów, Płyny wzmacniające działanie materiałów ścier-
nych, Preparaty konserwujące stosowane w murarstwie 
z wyłączeniem farb i olejów, Chemikalia do odbarwiania ole-
jów, Chemikalia do odbarwiania tłuszczów, Preparaty do od-
klejania, Środki do odklejania, Środki do odklejania jako środki 
chemiczne do rozpuszczania skrobi, Preparaty do odtłusz-
czania stosowane w procesach produkcyjnych, Tworzywa 
sztuczne do absorpcji olei, Środki do usuwania olei, Prepara-
ty do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie 
domowym, Preparaty chemiczne do impregnacji wodood-
pornej skór, Spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpor-
nej -), z wyjątkiem farb, Środki chemiczne do impregnacji 
skóry, Preparaty impregnujące w budownictwie, 2 Pigmenty, 
Powłoki jako farby, Powłoki do krycia dachów (farby), Powłoki 
zabezpieczające podwozie pojazdów, Powłoki zabezpiecza-
jące przed korozją podwozie pojazdów, Preparaty do konser-
wacji drewna, Preparaty zabezpieczające do metali, Prepara-
ty zabezpieczające przed rdzą, Bejce do skóry, Środki antyko-
rozyjne, Utrwalacze (lakiery), Żywice naturalne w stanie suro-
wym, Barwniki, Bejce, Czernidła (barwinki lub farby), Barwniki 
do drewna, Bejce do drewna, Oleje do konserwacji drewna, 
Podkłady do drewna (malowanie, Lakierowanie), Emalie (la-
kiery), Emalie do malowania, Farbki (barwniki lub farby), Far-
by, Farby bakteriobójcze, Farby gruntowe do drewna (bejce), 
Farby podkładowe, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
stosowane w ceramice, Lakiery, Farby ognioodporne, 3 Anty-
poślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do pod-
łóg, Preparaty antystatyczne do celów domowych, Preparaty 
do czyszczenia, Preparaty do usuwania farby, Środki do usu-
wania lakierów preparaty do mycia, Preparaty do odtłuszcza-
nia inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, Pasty 
do podłogi i mebli, Preparaty do zmywania pasty do pod-
łóg, Płyny antypoślizgowe do podłóg, Wosk antypoślizgowy 
do podłogi, Preparaty do polerowania, Środki do polerowa-
nia, Preparaty do prania, Preparaty do prania chemicznego, 

Preparaty do usuwania rdzy, Środki do konserwacji skóry 
(pasty), Preparaty do szorowania podłóg, Ściereczki nasą-
czane detergentami do czyszczenia, Środki do szorowania, 
Wosk antypoślizgowy do podłóg, Wosk do parkietów, Wosk 
do podłóg, Mydła, Preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, Preparaty do odbarwiania, Preparaty 
do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do usuwania 
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, 
Preparaty do wywabiania plam, Preparaty do: czyszczenia, 
konserwacji skóry jako pasty, mycia, pielęgnacji podłóg, 
prania, wywabiania plam, płukania, nabłyszczania, polero-
wania, odbarwiania, usuwania kamienia i osadów, usuwania 
wosku, usuwania matowych nalotów, usuwania rdzy, mydła, 
Kosmetyki samochodowe, preparaty do czyszczenia i mycia 
pojazdów, detergenty, esencje eteryczne, olejki eteryczne, 
olejki perfumeryjne, pasty do butów, pasty do mebli, pasty 
do skór, pasty płynne do odłóg, pasty ścierne, szampony, 
płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzchni, saszetki 
zapachowe do samochodów, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, mydła, mydła w płynie, preparaty do od-
tłuszczania, pasty do skór, preparaty do polerowania, wosk 
do polerowania karoserii samochodowych, kremy do pole-
rowania, środki do nadawania połysku, papier ścierny, papier 
polerujący, środki do usuwania rdzy, preparaty do czyszcze-
nia tworzyw sztucznych.

(210) 534322 (220) 2021 09 23
(731) SULARZ PIOTR, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gekon

(531) 03.11.10, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Przynęty myśliwskie lub wędkarskie, przy-
pony wędkarskie, osęki wędkarskie, spławiki wędkarskie, 
krętliki wędkarskie, sprzęt wędkarski, kołowrotki wędkarskie, 
sieci wędkarskie, zanęty wędkarskie, haczyki wędkarskie, 
żyłki wędkarskie, pasy wędkarskie, wędkarskie ciężarki, tor-
by wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, pudełka na muchy 
wędkarskie [artykuły wędkarskie], nadmuchiwane pływadeł-
ka dla wędkarzy, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], czuj-
niki brania, torby na sprzęt wędkarski, skrzynki na przybory 
wędkarskie, pudełka na przynęty wędkarskie, urządzenia 
do zarzucania żyłek wędkarskich, przyrządy do wyjmowania 
haczyków stanowiące część sprzętu wędkarskiego, wędki, 
futerały na wędki, podpory na wędki, 35 Usługi prowadze-
nia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz sprzedaży 
wysyłkowej przynęt myśliwskich lub wędkarskich, przypon 
wędkarskich, osęk wędkarskich, spławików wędkarskich, 
krętlików wędkarskich, sprzętu wędkarskiego, kołowrotków 
wędkarskich, sieci wędkarskich, zanęt wędkarskich, haczy-
ków wędkarskich, żyłek wędkarskich, pasów wędkarskich, 
wędkarskich ciężarków, toreb wędkarskich, podbieraków 
dla wędkarzy, pudełek na muchy wędkarskie [artykuły 
wędkarskie], nadmuchiwanych pływadełek dla wędkarzy, 
wskaźników brania [sprzęt wędkarski], czujników brania, to-
reb na sprzęt wędkarski, skrzynek na przybory wędkarskie, 
pudełek na przynęty wędkarskie, urządzeń do zarzucania 
żyłek wędkarskich, przyrządów do wyjmowania haczyków 
stanowiących część sprzętu wędkarskiego, wędek, futerałów 
na wędki, podpór na wędki.
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(210) 535376 (220) 2021 10 18
(731) SOBCZYK PATRYK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manufaktura mieszkań

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.05.04
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wy-
najem mieszkań, Wynajem nieruchomości, Usługi pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami.

(210) 535730 (220) 2021 10 26
(731) BE BIO ACTIVE COSMETIQS MIND NETWORK INSPIRE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO Cosmetics

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Artyku-
ły chemii gospodarczej: proszki, płyny, żele i tabletki do pra-
nia, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, 
Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Chemicz-
ne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego 
[pranie], Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Cienie do powiek, Detergenty, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Emul-
sje do twarzy i ciała, Esencje eteryczne, Farby do brody, Farby 
i kremy koloryzujące do włosów, Guma do włosów, Henna, 
Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, 
Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kosmety-
ki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy kosmetyczne, 
Kremy wybielające do skóry, Krochmal do prania, Lakiery 
do paznokci, Lakiery do włosów, Lotony do celów kosme-
tycznych, Maski kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe po-
tpourri, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
Mydła, Mydło do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, 
Naklejane ozdoby do paznokci, Nabłyszczacze do włosów, 
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odkamieniacze i prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego oraz podobnych osa-
dów do użytku domowego, Odświeżacze do ust w aerozolu, 
Odświeżacze powietrza, Odżywki do włosów, Olejki do ce-
lów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki ete-
ryczne, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Ołówki do brwi, Pasty 
do butów, Pasty do włosów, Patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, Perfumy, Pianki do włosów, Piżmo [wyroby perfu-
meryjne], Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, Płyny do spryskiwania szyb, Płyny 
do twarzy i ciała, Płyny po goleniu, Podkłady i fluidy do ma-
kijażu, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, 
Preparaty antystatyczne do celów domowych, Preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do demakijażu, 

Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do ką-
pieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty 
do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbarwiania, Pre-
paraty do opalania i po opalaniu, Preparaty do pielęgnacji 
paznokci, Preparaty do polerowania, Preparaty do prania, 
Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do regenera-
cji rewitalizacji włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów, 
Preparaty do trwałej ondulacji, Preparaty do usuwania farby, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Preparaty odświeża-
jące oddech do higieny osobistej, Produkty do odświeżania 
oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe 
mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory do szorowania, 
Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bielizny, Serum, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche szampony, 
Szampony, Szminki, Sztuczne paznokcie, Środki antypośli-
zgowe do podłóg, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Środki do czyszczenia zębów, Środki do czysz-
czenia i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urzą-
dzeń gospodarstwa domowego i RTV, Środki do czyszczenia 
i konserwacji obuwia, Środki do czyszczenia i konserwacji 
podłóg i mebli, Środki do pielęgnacji jamy ustnej, Środki 
do płukania i zmiękczania tkanin, Środki wybielające do pra-
nia i inne substancje stosowane w praniu, Środki do usuwania 
lakierów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Terpen-
tyna do odtłuszczania, Tłuszcze do celów kosmetycznych, 
Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, 
Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do ce-
lów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, 
Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Wybie-
lacze stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Żele do włosów, 
Żele do wybielania zębów, Żele oczyszczające, Żele pod 
prysznic, 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Reklama, Organizowa-
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organi-
zowanie zaopatrzenia i sprzedaży towarów i usług na rzecz 
osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Rozpowszechnianie materiałów i gadżetów rekla-
mowych, Udzielanie informacji konsumenckich o produk-
tach w zakresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi 
portalu internetowego poświęconego kosmetykom, mo-
dzie, zdrowiu, higienie i diecie, Usługi reklamowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży kosme-
tyków przez sklepy internetowe.

(210) 535731 (220) 2021 10 26
(731) ZBOZIEŃ JÓZEF, Kamienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Młyn
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.01, 07.01.13, 01.15.15, 01.15.23, 
01.15.24, 10.03.13

(510), (511) 35 Usługi w zakresie agencji importowo-ekspor-
towych, informacja o działalności gospodarczej, informacja 
handlowa, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, po-
kazy towarów, pośrednictwo handlowe, usługi zaopatrze-
niowe na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej wszelkich towarów spożywczych, 
potraw i napojów tym alkoholowych oraz produktów rol-
nych, ogrodniczych i leśnych świeżych jak również przero-
bionych na wszelkie sposoby i przystosowanych do spoży-
cia, prowadzenie sklepu internetowego i usług w zakresie 
sprzedaży wysyłkowej wszelkich towarów spożywczych, 
potraw i napojów tym alkoholowych oraz produktów rol-
nych, ogrodniczych i leśnych świeżych jak również przero-
bionych na wszelkie sposoby i przystosowanych do spoży-
cia, 41 Usługi rozrywki, Usługi związane ze sportem i kulturą,  
Nauczanie, 43 Usługi hoteli, moteli, zajazdów dla turystów, 
Usługi pensjonatów, domów turystycznych i agroturystycz-
nych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, 
Wynajem domków letniskowych, Wynajem zakwaterowa-
nia tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, 
Usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, re-
stauracjach, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Catering, Usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Świadczenie usług informa-
cyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz 
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla 
podróżnych.

(210) 535778 (220) 2021 10 27
(731) MILANO FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Emilia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILANO FASHION

(531) 01.03.20, 27.05.01
(510), (511) 24 Tkaniny z poliestru, Tkaniny z wiskozy, Tka-
niny wełniane, Tkaniny z włókien mieszanych, Tkaniny 
przeznaczone do szycia garniturów, Tkaniny przeznaczone 
do szycia konfekcji damskiej, 35 Usługi handlu hurtowego 
i detalicznego towarami klasy 24: tkaniny z poliestru, tkaniny 
z wiskozy, tkaniny wełniane, tkaniny z włókien mieszanych, 
tkaniny przeznaczone do szycia garniturów, tkaniny przezna-
czone do szycia konfekcji damskiej.

(210) 536094 (220) 2021 11 05
(731) ESCALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowny)

(540) ESCALA
(510), (511) 20 Barki [meble], Blaty kuchenne [meble], Cokoły 
[meble], Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyj-
ne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Drewniane półki i sto-
jaki [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawo-
wych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Gabloty [meble], Kasy [meble 
sklepowe], Komody [meble], Komputerowe stanowiska pra-
cy [meble], Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu 
[meble], Kontuary [meble], Kosze do przechowywania [me-
ble], Kredensy kuchenne [meble], Kredensy [meble], Kwietni-
ki [meble], Lady robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], 
Ławy [meble], Lustra [meble], Meble, Meble antyczne, Meble 
biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble dla dzieci, Meble 
do celów katalogowania, Meble do celów wystawowych, 
Meble do eksponowania towarów, Meble do ekspozycji pro-
duktów w punktach sprzedaży, Meble do przechowywania, 
Meble do sal koncertowych, Meble do salonu, Meble do sie-
dzenia, Meble do wnętrz, Meble do wyposażenia sklepów, 
Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Me-
ble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kompute-
rowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Me-
ble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wy-
sokości, Meble łączone, Meble łazienkowe, Meble metalowe, 
Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę (do za-
budowy), Meble sklepowe, Meble skórzane, Meble sypialne, 
Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble sypialnia-
ne na wymiar (do zabudowy), Meble tapicerowane, Meble 
wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meble wykonane ze stalowych rurek, Meble z liste-
wek, Meble z tworzyw sztucznych, Meble ze szkła, Metalowe 
przesłony [meble], Modułowe meble łazienkowe, Modułowe 
układy półek [meble], Moduły do przechowywania [meble], 
Osłony do kominków (meble), Osłony kominkowe domowe 
[meble], Osłony kominkowe [meble], Panele do podziału 
pomieszczeń [meble], Parawany [meble], Parawany [meble] 
używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Parawa-
ny z jednym skrzydłem [meble], Podpórki do książek [me-
ble], Półki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki 
niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki wiszące 
[meble], Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych ma-
teriałów [meble], Postumenty [meble], Przenośne meble 
wystawowe, Przenośne panele działowe [meble], Przenośne 
powierzchnie do pracy [meble], Przenośne przepierzenia 
[meble], Przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, Prze-
nośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [meble], 
Przesłony ekspozycyjne [meble], Pudła do przechowywania 
[meble], Pufy [meble], Regały drewniane [meble], Regały 
[meble], Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Re-
gały z metalu [meble], Ruchome półki do przechowywania 
[meble], Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe 
do biur [meble], Ścianki działowe niemetalowe, [meble] 
zrobione z paneli łączonych na zakładkę, Ścianki działowe 
niemetalowe [meble], Ścianki działowe z metalu [meble], 
Ścianki działowe z tworzyw sztucznych [meble], Ściany dzia-
łowe [meble], Segmenty do przechowywania [meble], Seg-
menty [meble] do wystawiania literatury, Segmenty [meble] 
do wystawiania materiałów piśmienniczych, Segmenty pół-
ek drewnianych [meble], Segmenty ścienne metalowe [me-
ble], Segmenty wystawiennicze [meble], Siedzenia [meble], 
Składane segmenty wystawowe [meble], Skrzynie [meble], 
Sprzęt biurowy [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowi-
sko pracy z komputerem [meble], Stojaki do przechowywa-
nia czasopism [meble], Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem 
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audio, Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki [meble] wykona-
ne głównie z drewna do przechowywania, Stojaki na biurka 
[meble], Stojaki na głośniki [meble], Stojaki na koresponden-
cję [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na telefony [me-
ble], Stojaki na wino [meble], Stoły kreślarskie [meble], Stoły 
[meble], Szafki do komputerów [meble], Szafki metalowe 
[meble], Szafki na cokole do przechowywania [meble], Szafki 
na materiały biurowe [meble], Szafki na płyty [meble], Szafki 
zamykane [meble], Szafy [meble], Szuflady do przechowy-
wania [meble], Toaletki [meble], Wolnostojące przepierzenia 
[meble], Wózki barowe [meble], Wysokie siedzenia [meble], 
Wysokie stołki [meble], Zabudowy wystawowe [meble] 
metalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych 
rzeczy [meble], Zestawy części [sprzedawane razem], z któ-
rych montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane jako 
całość] do montażu w meble, 42 Planowanie przestrzenne 
[projektowanie] wnętrz, Projektowanie architektoniczne de-
koracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, 
Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Doradztwo związa-
ne z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [pro-
jektowanie wnętrz].

(210) 536603 (220) 2021 11 18
(731) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 
29.01.12

(510), (511) 1 Białka do użytku w przemyśle, Białko roślinne 
do celów przemysłowych, Proteiny do użytku w procesie 
produkcji, Białka roślinne jako surowce, Białka spożywcze 
jako surowce, Proteiny dla przemysłu spożywczego, Białko 
stosowane w produkcji kosmetyków, Białka roślinne do użyt-
ku w produkcji artykułów spożywczych, suplementów diety, 
kosmetyków, produktów farmaceutycznych i chemicznych, 
Białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał 
surowy], Koncentraty białek roślinnych do użytku przemysło-
wego, Izolaty białek roślinnych do użytku przemysłowego, 
Dodatki chemiczne używane w produkcji żywności, napo-
jów, kosmetyków, suplementów diety, produktów farma-
ceutycznych i chemicznych, Dodatki chemiczne do paliwa, 
Substancje chemiczne do konserwowania żywności, Pro-
dukty uboczne procesów obróbki roślin oleistych do celów 
przemysłowych, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Pa-
liwa, Paliwa olejowe przemysłowe, Paliwa ze źródeł biolo-
gicznych, biopaliwa, Biodiesel, Środki polepszające spalanie 
[oleje], Oleje roślinne do celów przemysłowych, Olej rzepa-
kowy do celów przemysłowych, 5 Białkowe suplementy die-
ty, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety, 
Suplementy żywnościowe, Dietetyczne dodatki do żywno-
ści, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Koncentraty i izolaty 
białek roślinnych do użytku w suplementach diety, Kon-
centraty i izolaty białek roślinnych do użytku jako dodatek 
do żywności dietetycznej, Substancje dietetyczne w posta-

ci koncentratów i izolatów białek roślinnych przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Suple-
menty diety dla zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, 
Dodatki do żywności dla zwierząt w postaci koncentratów 
i izolatów białek roślinnych do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze 
jadalne, Produkty spożywcze w postaci białek roślinnych 
i izolatów białek roślinnych, Proteiny i preparaty proteinowe 
do celów konsumpcyjnych, Przetworzone rośliny oleiste, 
Produkty żywnościowe z białek roślinnych i produkty spo-
żywcze zawierające białka roślinne, Koncentraty i izobaty 
białek roślinnych jako dodatek do żywności, Formowane 
teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mię-
sa, 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające 
białka roślinne, Mąka, Przetworzone zboża, Batony proteino-
we do celów niemedycznych, Batony zbożowe, Koncentraty 
i izobaty białek roślinnych jako dodatek do wypieków, maka-
ronów i wyrobów cukierniczych, 31 Pasze dla zwierząt, Ma-
kuchy, Makuchy rzepaku dla bydła, Pasze wzbogacone biał-
kiem roślinnym, Karmy dla zwierząt, Proteiny do żywności dla 
zwierząt, Białka roślinne, koncentraty białek roślinnych i izola-
ty białek roślinnych jako pokarm dla zwierząt, Białka roślinne, 
koncentraty białek roślinnych i izolaty białek roślinnych jako 
dodatek do karm i pasz dla zwierząt.

(210) 536616 (220) 2021 11 18
(731) GORCZYCA NATALIA, KOZŁOWSKA KAROLINA 

NATALIA GORCZYCA & KAROLINA KOZŁOWSKA 
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) księgowe rewolucje

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe, 
Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na pły-
tach, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, Pod-
ręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, 
Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobra-
nia], Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobra-
nia, Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje elek-
troniczne, Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania z Internetu, Nagrania audio, Nagrania cyfrowe, 
Nagrania multimedialne, Nagrania dźwiękowe, Nagrania 
wideo, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty 
do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
35 Rachunkowość, Zarządzanie rachunkowością, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Planowanie podatkowe [ra-
chunkowość], Księgowość i rachunkowość, Rachunkowość, 
księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgo-
wość, Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, 
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Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Rachun-
kowość na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
rachunkowości, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo biznesowe, 
Badania biznesowe, Statystyczne badania biznesowe, Strate-
giczna analiza biznesowa, Usługi informacji biznesowej, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami 
biznesowymi, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Nadzór nad zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób 
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
handlu, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], Zarządzanie procesami gospodarczymi 
i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie biurami działalno-
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, Doradztwo związa-
ne z zarządzaniem, Usługi konsultingowe związane z zarzą-
dzaniem, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, 41 Szkolenie w zakresie rachunkowości, Szko-
lenia biznesowe, Usługi edukacji biznesowej, Prowadzenie 
konferencji biznesowych, Organizowanie szkoleń bizneso-
wych, Usługi mentoringu biznesowego, Usługi szkoleniowe 
dla biznesu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych z biznesu, Usługi edukacyjne związane 
z biznesem, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie bizne-
su, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i tech-
nologii informacyjnej, Wydawanie audiobooków, Publikacja 
czasopism, Usługi publikacji, Publikacja broszur, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Publikacja i re-
dagowanie książek, Publikacja gazet elektronicznych online, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publika-
cja multimedialna materiałów drukowanych, Usługi w za-
kresie publikacji biuletynów, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, Organizacja webinariów.

(210) 536799 (220) 2021 11 22
(731) QUATTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Praszczyki

(540) (znak słowny)
(540) FANGS
(510), (511) 18 Aktówki, Duże, lekkie torby sportowe do no-
szenia na nadgarstku, Duże torby podróżne ze sztywnej skó-
ry, Elastyczne torby na odzież, Kopertówki, Małe damskie to-
rebki bez rączki, Małe torby dla mężczyzn, Płócienne torby 
na zakupy, Podręczne torby do samolotu, Torby podróżne, 
Podróżne torby na ubranie, Sakwy, Skórzane torby na zakupy, 
Skórzane torebki, Sportowe torby, Stylowe torebki, Szkockie 
torebki futrzane lub skórzane [sporran], Torby szkolne, Sznur-
kowe siatki na zakupy, Teczki, Teki, dyplomatki, Tekstylne tor-
by na zakupy, Torby, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, 
Torby do noszenia niemowląt przez ramię, Torby do pracy, 
Torby gimnastyczne, Torby kurierskie, Torby lekkoatletyczne, 
Torby myśliwskie, Torby na akcesoria do przewijania, Torby 
na buty, Torby na garnitur, Torby na jednodniowy pobyt, Tor-
by na kółkach, Torby na książki, Torby na materiały do robie-
nia na drutach, Torby na narzędzia, puste, Torby na nuty, Tor-
by na odzież sportową, Torby na parasole, Torby na pas 
i na biodra [nerki], Torby na pieluchy, Torby na piesze wy-
cieczki, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wy-

posażenia, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjaz-
dy weekendowe, Torby na zakupy, Torby na zakupy na kół-
kach, Torby naramienne dla dzieci, Torby pamiątkowe, Torby 
plażowe, Torby płócienne, Torby przenośne, Torby robione 
na drutach, nie z metali szlachetnych, Torby turystyczne, Tor-
by uniwersalne, Torby w kształcie walca, Torby wodoodpor-
ne, Torby wykonane ze skóry, Torby z frotte, Torby z imitacji 
skóry, Torby ze sznurka na zakupy, Torby ze sztucznego futra, 
Torebki, Torebki damskie, Torebki-kuferki [Boston bag], To-
rebki męskie, Torebki na biodra [nerki], Torebki na ramię, To-
rebki-paski, Torebki typu hobo, Torebki wieczorowe, Torebki-
-worki, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki wykonane 
ze skóry, Worki, sakiewki, 25 Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, 
Botki niemowlęce, Butorolki, Buty dla motocyklistów, Buty 
do baseballu, Buty do biegania, Buty do boksu, Buty do gry 
w polo, Buty do hokeja, Buty do jazdy konnej, Buty do jazdy 
na rowerze, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do koszykówki, 
Buty do kręgli, Buty do nakładania po nartach, Buty do piłki 
ręcznej, Buty do prowadzenia samochodu, Buty do rugby, 
Buty do siatkówki, Buty do siatkówki nożnej, Buty do snow-
boardu, Buty do stepowania, Buty do tańca, Buty do trekkin-
gu, Buty do wody, Buty do wspinaczki, Buty gimnastyczne, 
Buty golfowe, Buty lekkoatletyczne, Buty marynarskie, Buty 
na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na rzepy, Buty 
na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne, Buty pielęgniar-
skie, Buty piłkarskie, Buty płócienne, Buty pustynne, Buty ro-
bocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty 
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty wędkarskie, 
Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obca-
sem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla niemow-
ląt, Japonki, Kalosze [obuwie], Mokasyny, Obuwie codzienne, 
Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie dla niemowląt, Obuwie gumowe, Obuwie przeciw-
deszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie wojskowe, Pantofle 
bez napiętka, Pantofle do pedicure, Pantofle domowe, Pan-
tofle kąpielowe, Saboty, Sandały, Tenisówki, 35 Administro-
wanie sprzedażą, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usłu-
gi agencji importowoeksportowych, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
aktówki, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nad-
garstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, elastyczne 
torby na odzież, kopertówki, małe damskie torebki bez rącz-
ki, małe torby dla mężczyzn, płócienne torby na zakupy, pod-
ręczne torby do samolotu, torby podróżne, podróżne torby 
na ubranie, sakwy, skórzane torby na zakupy, skórzane toreb-
ki, sportowe torby, stylowe torebki, szkockie torebki futrzane 
lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznurkowe siatki na za-
kupy, teczki, teki, dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, tor-
by, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby do noszenia 
niemowląt przez ramię, torby do pracy, torby gimnastyczne, 
torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, tor-
by na akcesoria do przewijania, torby na buty, torby na garni-
tur, torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby 
na książki, torby na materiały do robienia na drutach, torby 
na narzędzia, puste, torby na nuty, torby na odzież sportową, 
torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], torby 
na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby na przybory to-
aletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, tor-
by na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na za-
kupy, torby na zakupy na kółkach, torby naramienne dla dzie-
ci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby 
przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachet-
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nych, torby turystyczne, torby uniwersalne, torby w kształcie 
walca, torby wodoodporne, torby wykonane ze skóry, torby 
z frotte, torby z imitacji skóry, torby ze sznurka na zakupy, tor-
by ze sztucznego futra, torebki, torebki damskie, torebki-ku-
ferki [Boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], 
torebki na ramię, torebki-paski, torebki typu hobo, torebki 
wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skó-
ry, torebki wykonane ze skóry, worki, sakiewki, balerinki [obu-
wie], baletki, botki, botki niemowlęce, butorolki, buty dla 
motocyklistów, buty do baseballu, buty do biegania, buty 
do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy 
konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kost-
ki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania 
po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia sa-
mochodu, buty do rugby, buty do siatkówki, buty do siat-
kówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, 
buty do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, buty 
do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty golfowe, buty lek-
koatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie, 
buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, 
buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty piłkarskie, 
buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórza-
ne, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodo-
odporne, buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty 
za kostkę, buty zimowe, dziane buty dla niemowląt, japonki, 
kalosze [obuwie], mokasyny, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczo-
we, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez na-
piętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle ką-
pielowe, saboty, sandały, tenisówki, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: aktówki, duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, duże torby 
podróżne ze sztywnej skóry, elastyczne torby na odzież, ko-
pertówki, małe damskie torebki bez rączki, małe torby dla 
mężczyzn, płócienne torby na zakupy, podręczne torby 
do samolotu, torby podróżne, podróżne torby na ubranie, 
sakwy, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, sportowe 
torby, stylowe torebki, szkockie torebki futrzane lub skórzane 
[sporran], torby szkolne, sznurkowe siatki na zakupy, teczki, 
teki, dyplomatki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby alpi-
nistyczne, torby biwakowe, torby do noszenia niemowląt 
przez ramię, torby do pracy, torby gimnastyczne, torby ku-
rierskie, torby lekkoatletyczne, torby myśliwskie, torby na ak-
cesoria do przewijania, torby na buty, torby na garnitur, torby 
na jednodniowy pobyt, torby na kółkach, torby na książki, 
torby na materiały do robienia na drutach, torby na narzę-
dzia, puste, torby na nuty, torby na odzież sportową, torby 
na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], torby na pielu-
chy, torby na piesze wycieczki, torby na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby 
na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, 
torby na zakupy na kółkach, torby naramienne dla dzieci, tor-
by pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby prze-
nośne, torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, 
torby turystyczne, torby uniwersalne, torby w kształcie wal-
ca, torby wodoodporne, torby wykonane ze skóry, torby 
z frotte, torby z imitacji skóry, torby ze sznurka na zakupy, tor-
by ze sztucznego futra, torebki, torebki damskie, torebki-ku-
ferki [Boston bag], torebki męskie, torebki na biodra [nerki], 
torebki na ramię, torebki-paski, torebki typu hobo, torebki 
wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane z imitacji skó-
ry, torebki wykonane ze skóry, worki, sakiewki, balerinki [obu-
wie], baletki, botki, botki niemowlęce, butorolki, buty dla 
motocyklistów, buty do baseballu, buty do biegania, buty 
do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy 

konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kost-
ki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania 
po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do prowadzenia sa-
mochodu, buty do rugby, buty do siatkówki, buty do siat-
kówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania, 
buty do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, buty 
do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty golfowe, buty lek-
koatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie, 
buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, 
buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty piłkarskie, 
buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórza-
ne, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodo-
odporne, buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty 
za kostkę, buty zimowe, dziane buty dla niemowląt, japonki, 
kalosze [obuwie], mokasyny, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczo-
we, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez na-
piętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle ką-
pielowe, saboty, sandały, tenisówki, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online związane z następującymi pro-
duktami: aktówki, duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, ela-
styczne torby na odzież, kopertówki, małe damskie torebki 
bez rączki, małe torby dla mężczyzn, płócienne torby na za-
kupy, podręczne torby do samolotu, torby podróżne, po-
dróżne torby na ubranie, sakwy, skórzane torby na zakupy, 
skórzane torebki, sportowe torby, stylowe torebki, szkockie 
torebki futrzane lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznur-
kowe siatki na zakupy, teczki, teki, dyplomatki, tekstylne tor-
by na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, 
torby do noszenia niemowląt przez ramię, torby do pracy, 
torby gimnastyczne, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, 
torby myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby 
na buty, torby na garnitur, torby na jednodniowy pobyt, tor-
by na kółkach, torby na książki, torby na materiały do robienia 
na drutach, torby na narzędzia, puste, torby na nuty, torby 
na odzież sportową, torby na parasole, torby na pas i na bio-
dra [nerki], torby na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby 
na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, tor-
by na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendo-
we, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby nara-
mienne dla dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby 
płócienne, torby przenośne, torby robione na drutach, 
nie z metali szlachetnych, torby turystyczne, torby uniwersal-
ne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wy-
konane ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby 
ze sznurka na zakupy, torby ze sztucznego futra, torebki, to-
rebki damskie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki męskie, 
torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki-paski, to-
rebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki 
wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, worki, 
sakiewki, balerinki [obuwie], baletki, botki, botki niemowlęce, 
butorolki, buty dla motocyklistów, buty do baseballu, buty 
do biegania, buty do boksu, buty do gry w polo, buty do ho-
keja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty 
do jogi, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, 
buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej, buty 
do prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siat-
kówki, buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty 
do stepowania, buty do tańca, buty do trekkingu, buty 
do wody, buty do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty gol-
fowe, buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na pła-
skim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wy-
sokim obcasie, buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, 
buty piłkarskie, buty płócienne, buty pustynne, buty robo-
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cze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty 
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, 
buty wodoodporne, buty wsuwane, buty z ukrytym obca-
sem, buty za kostkę, buty zimowe, dziane buty dla niemow-
ląt, japonki, kalosze [obuwie], mokasyny, obuwie codzienne, 
obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciw-
deszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle 
bez napiętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pan-
tofle kąpielowe, saboty, sandały, tenisówki, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: aktówki, duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, ela-
styczne torby na odzież, kopertówki, małe damskie torebki 
bez rączki, małe torby dla mężczyzn, płócienne torby na za-
kupy, podręczne torby do samolotu, torby podróżne podróż-
ne torby na ubranie, sakwy, skórzane torby na zakupy, skórza-
ne torebki, sportowe torby, stylowe torebki, szkockie torebki 
futrzane lub skórzane [sporran], torby szkolne, sznurkowe 
siatki na zakupy, teczki, teki, dyplomatki, tekstylne torby 
na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby 
do noszenia niemowląt przez ramię, torby do pracy, torby 
gimnastyczne, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby 
myśliwskie, torby na akcesoria do przewijania, torby na buty, 
torby na garnitur, torby na jednodniowy pobyt, torby na kół-
kach, torby na książki, torby na materiały do robienia na dru-
tach, torby na narzędzia, puste, torby na nuty, torby na odzież 
sportową, torby na parasole, torby na pas i na biodra [nerki], 
torby na pieluchy, torby na piesze wycieczki, torby na przy-
bory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ra-
mię, torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby 
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby naramienne dla 
dzieci, torby pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, 
torby przenośne, torby robione na drutach, nie z metali szla-
chetnych, torby turystyczne, torby uniwersalne, torby 
w kształcie walca, torby wodoodporne, torby wykonane 
ze skóry, torby z frotte, torby z imitacji skóry, torby ze sznurka 
na zakupy, torby ze sztucznego futra, torebki, torebki dam-
skie, torebki-kuferki [Boston bag], torebki męskie, torebki 
na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki-paski, torebki typu 
hobo, torebki wieczorowe, torebki-worki, torebki wykonane 
z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, worki, sakiewki, 
balerinki [obuwie], baletki, botki, botki niemowlęce, butorol-
ki, buty dla motocyklistów, buty do baseballu, buty do bie-
gania, buty do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, 
buty do jazdy konnej, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, 
buty do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty 
do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej, buty do pro-
wadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siatkówki, 
buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do ste-
powania, buty do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, 
buty do wspinaczki, buty gimnastyczne, buty golfowe, buty 
lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie, 
buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, 
buty nieprzemakalne, buty pielęgniarskie, buty piłkarskie, 
buty płócienne, buty pustynne, buty robocze, buty skórza-
ne, buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodo-
odporne, buty wsuwane, buty z ukrytym obcasem, buty 
za kostkę, buty zimowe, dziane buty dla niemowląt, japonki, 
kalosze [obuwie], mokasyny, obuwie codzienne, obuwie 
damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie 
dla niemowląt, obuwie gumowe, obuwie przeciwdeszczo-
we, obuwie rekreacyjne, obuwie wojskowe, pantofle bez na-
piętka, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle ką-
pielowe, saboty, sandały, tenisówki.

(210) 536892 (220) 2021 11 23
(731) CROWDINNIO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) crowdinnio

(531) 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Au-
dyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności 
gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rekla-
ma, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów bu-
dowanych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące promocji, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi doradcze 
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, Usługi konsultacyjne i dorad-
cze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi doradcze w za-
kresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy finan-
sowe, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny 
kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Powiernictwo, Poży-
czanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, 
Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Udostęp-
nianie informacji finansowych za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finan-
sowania, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wyce-
na nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem 
powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami, Zarządzanie 
nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 
Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Usługi 
doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi do-
radcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi 
doradcze w zakresie strategii finansowych, Usługi doradcze 
dotyczące finansowania, Usługi doradcze finansowo - eko-
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nomiczne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi 
doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi dorad-
cze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze doty-
czące inwestycji kapitałowych, Usługi zbierania funduszy 
za pośrednictwem strony crowdfunding.

(210) 536920 (220) 2021 11 25
(731) MARZEC KRZYSZTOF, Kraków;  

GRABOWSKI ANDRZEJ MAREK, Warszawa; 
CHOTOMSKA EWA HELENA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fasolki

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 537069 (220) 2021 11 25
(731) NOURIVIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słaboszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) microbiotix

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 05.05.19, 
05.05.20, 05.05.21

(510), (511) 1 Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Biosty-
mulatory roślin, 31 Pasze dla zwierząt tucznych, Pokarm dla 
zwierząt domowych.

(210) 537176 (220) 2021 12 01
(731) KOLANKO PIOTR, Jasło;  

GAJDZISZEWSKA ADRIANNA, Bukowno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWIATY PAPROCI

(531) 27.05.01, 05.05.20, 26.05.04, 19.03.25
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble do wnętrz, 
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble do wyposaże-
nia sklepów, Składane stoiska ekspozycyjne, Stoiska do wy-
stawiania towaru, Stoiska wystawowe, Ozdobne rzeźby 
wykonane z gipsu, Ozdobne rzeźby wykonane z drewna, 

Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Dekoracje ścienne 
3D wykonane z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzie-
ła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wyko-
nane z cementu gipsowego, Figury z tworzyw sztucznych, 
Rzeźby z gipsu, Rzeźby wykonane z drewna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 537266 (220) 2021 12 01
(731) CDRL SPÓŁKA AKCYJNA, Pianowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKIDA

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, w tym dla niemowląt, 
szampony dla dzieci i niemowląt, chusteczki nasączone dla 
dzieci i niemowląt, środki higieny zawarte w tej klasie, Żele 
do kąpieli dla dzieci, w tym dla niemowląt, 5 Jednorazowe 
maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dzie-
cięce do pływania, pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki jed-
norazowe dla niemowląt, Żywność i napoje dla niemowląt, 
Mleko w proszku dla niemowląt, preparaty w proszku dla 
niemowląt, Mydła antybakteryjne i dezynfekujące, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, 10 Pojemniki na butelki 
do karmienia niemowląt, smoczki do karmienia niemowląt, 
gryzaki, masażery do dziąseł dla niemowląt, butelki do kar-
mienia, futerały do butelek, Urządzenia do odciągania mle-
ka z piersi, aspiratory do nosa, 11 Sterylizatory do butelek 
do karmienia dla niemowląt, podgrzewacze do butelek dla 
niemowląt elektryczne, 12 Wózki dziecięce głębokie i spa-
cerowe, pokrowce przeciwdeszczowe do wózków, pokrycia 
wózków dziecięcych, Foteliki samochodowe dla niemowląt, 
16 Wyroby z papieru, Wyroby z kartonu, Druki, Materiały in-
troligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Zeszyty, Książki, 
Kleje do celów biurowych lub domowych, Arkusze, torby 
i worki z papieru lub tworzyw sztucznych do pakowania 
i zawijania, 18 Nosidełka (plecaki) do noszenia niemowląt, 
parasolki przeciwsłoneczne do wózków, torby na kosme-
tyki i pieluchy dla niemowląt, 20 Meble dziecięce, łóżeczka 
dziecięce, zagłówki dla niemowląt, poduszki podtrzymujące 
pozycje główki niemowląt, ochraniacze na szczebelki do łó-
żeczek dla dzieci, krzesełka do karmienia dzieci, chodziki 
dla dzieci, kojce, maty do kojców, przewijaki dla niemow-
ląt, maty do kojców dziecięcych, leżaki dla dzieci, materace 
do łóżeczek dziecięcych, sienniki, jaśki, poduszki, Skrzynki 
na zabawki, 21 Grzebienie, szczoteczki do włosów, myjki 
i gąbki toaletowe dla dzieci, podgrzewacze do butelek nie-
elektryczne dla niemowląt, wanienki przenośne, nocniki, 
24 Materiały włókiennicze: okładziny do mebli z materiałów 
tekstylnych, maty do przewijania niemowląt, kocyki, pledy, 
śpiwory dla niemowląt, ręczniki dla niemowląt i dzieci, myjki 
do twarzy dla dzieci, pościel do łóżeczek, pościel do kojców, 
pościel do wózków, bielizna pościelowa dla dzieci, poszewki, 
poduszki, otulacze, kołdry, narzuty na łóżeczka, 25 Odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, w tym odzież i bielizna niemowlęca 
i dziecięca, Odzież dla kobiet w ciąży, odzież dla kobiet kar-
miących, Wyprawki niemowlęce, stroje do chrztu, śliniaczki, 
śliniaki z tworzyw sztucznych, śpiochy, pajacyki dla niemow-
ląt, piżamki, szlafroki, body niemowlęce i dziecięce, koszul-
ki, bluzki, majtki dla dzieci, spódniczki, sukienki, kamizelki, 
kombinezony dla dzieci, okrycia wierzchnie dla dzieci, kurtki, 
Nakrycia głowy, czapeczki, rękawiczki, rękawiczki-niedrapki, 
skarpetki, rajstopki, getry, spodnie dziecięce, buciki z wełny 
dla niemowląt, buciki i botki dla dzieci, kalosze, 28 Zabawki 
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i przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, wielofunkcyj-
ne zabawki dla niemowląt, maty z zabawkami dla niemow-
ląt, zabawki mechaniczne do kołysek, pluszaki, Przytulanki, 
lalki szmaciane, maskotki, kukiełki, pozytywki dla niemowląt, 
grzechotki, karuzele, konie na biegunach, klocki, zabawki 
i gry dla dzieci, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej lub za pomocą katalogów przesyłanych pocz-
tą lub środkami komunikacji elektronicznej, w tym przez In-
ternet towarów z w/w klas 03, 05, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 
25 i 28, organizowanie pokazów towarów, organizowanie 
wystaw i pokazów mody reklamowych lub handlowych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 Doradztwo, edukacja i instruktaże dla rodziców i przy-
szłych rodziców w zakresie pielęgnacji niemowląt i małych 
dzieci, środków do pielęgnacji i wyposażenia pomieszczeń, 
meblowania pomieszczeń dla niemowląt i dzieci, doboru 
ubrań dla niemowląt i dzieci, doboru zabawek dla niemow-
ląt i dzieci starszych, Organizowanie i prowadzenie pokazów 
mody w celach edukacyjnych lub kulturalnych, konferencji, 
koncertów, wystaw w celach innych niż reklamowe i han-
dlowe, pokazów, zawodów sportowych, Publikowanie po-
radników, książek, blogów parentingowych (rodzicielskich), 
Kształcenie praktyczne (pokazy) dla rodziców i przyszłych 
rodziców.

(210) 537299 (220) 2021 12 02
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY BIAŁEJ KONICZYNY 15

(531) 25.07.01, 25.07.06, 05.03.06, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.07.01, 
27.07.17, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.07, 29.01.13

(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenia badań tynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanisty-
ki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, ze-
społami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nie-

ruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, 
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzch-
ni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, 
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, 
Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usłu-
gi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości w aspekcie finansowym, Usługi w zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Po-
średnictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane 
z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudow-
lanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remonto-
we, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów inżynierskich, Usługi w zakresie do-
radztwa budowlanego.

(210) 537434 (220) 2021 12 08
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LISTA 100

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
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tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-

wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marke-
tingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projekto-
wanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów rekla-
mowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja onli-
ne sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu “płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
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Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama zewnętrzna, Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwija-
nie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marketingo-
wych, Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie onli-
ne przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Inter-
necie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie 
informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania 
sponsorów, Usługi marketingowe świadczone za pomocą 
sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania 
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe doty-
czące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe 
na rzecz innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie ko-
mercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe za po-
średnictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, Usługi reklamowe związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książka-
mi, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usłu-
gi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi re-
klamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy 
zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usłu-
gi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie 
marketingu baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności 

gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi 
w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie tożsamości 
korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usłu-
gi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu 
w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, 
Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecz-
nością online, Usługi związane z publiczną prezentacją pro-
duktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
frowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesy-
łanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub 
interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiado-
mości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony interne-
towe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komuni-
kacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telema-
tyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy 
danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez 
środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektro-
niczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, 
Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i od-
biór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie au-
diowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiado-
mości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunika-
tów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizual-
nych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, 
Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji praso-
wych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elek-
tronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie 
systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtual-
ne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 



Nr  ZT11/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przeka-
zywanie wiadomości, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja 
gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizo-
wania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publiko-
wania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publika-
cja elektroniczna on-line książek, periodyków i tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów 
i zjazdów.

(210) 537435 (220) 2021 12 08
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mambiznes TU ZACZYNA SIĘ BIZNES

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, 
Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Druki han-
dlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane ankiety, 
Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emblematy, Dru-
kowane etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyj-
ne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały 
ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane ma-
teriały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane papiero-
we tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Dyplo-
my drukowane, Etui do notatników, Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Katalogi, Komunikaty prasowe [materiały druko-
wane], Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposaże-
nie edukacyjne, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Organi-
zery osobiste, Organizery na biurko, Papierowe artykuły pi-
śmienne, Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki druko-
wane, Plakaty reklamowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane 
z papieru, Plakietki z tektury, Plakietki papierowe, Plany druko-
wane, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publika-
cje periodyczne drukowane, Publikacje promocyjne, Publika-
cje reklamowe, Raporty, Reklamy drukowane, Terminarze mie-
sięczne, Terminarze na biurko, Terminarze [materiały drukowa-
ne], Terminarze kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowa-
ne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admini-
strowanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie 
zawodami w celach reklamowych, Agencja public relations, 

Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Ana-
liza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości 
społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, 
Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakre-
sie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych infor-
macji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarcza-
nie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsulto-
wanych online, Działalność reklamowa, w szczególności 
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektro-
niczne publikowanie druków w celach reklamowych, Groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzy-
stania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja re-
klam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing 
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marke-
ting dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing te-
lefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii 
promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marke-
tingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingo-
wych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek inter-
netowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach re-
klamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednic-
two w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produk-
cja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i re-
klam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych ma-
teriałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań 
marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Pro-
jektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów re-
klamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promo-
cyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promo-
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wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany 
przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Interne-
cie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Promowanie usług 
finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, 
Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trze-
cich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i roz-
mieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku 
w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, 
Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przy-
gotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie re-
klam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przy-
gotowywanie planów marketingowych, Publikowanie mate-
riałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie 
tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron inter-
netowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komu-
nikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych 
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komuni-
kacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komuni-
kacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama 
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu “płać za klik-
nięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym 
promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za po-
mocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związa-
nych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Rekla-
ma za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za po-
średnictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za po-
średnictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, 
Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Przygo-
towywanie reklam prasowych, Reklamy telewizyjne, Repro-
dukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Roz-
wój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skompute-
ryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie 
raportów do celów marketingowych, Telemarketing, Tworze-
nie reportaży reklamowych, Uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych 
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących 
handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marke-
tingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, 
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie re-
klam, Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne doty-
czące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe świad-
czone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi mar-
ketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi ogło-
szeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakre-

sie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic-
twem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne 
i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednic-
twem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy uży-
ciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie 
pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe 
dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe doty-
czące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług fi-
nansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowa-
nie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz in-
nych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i toż-
samości marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów warto-
ściowych, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji no-
wych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe 
związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane 
z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi re-
klamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie 
marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospo-
darczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem te-
leksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie tożsa-
mości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi 
w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w me-
diach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi 
współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością 
online, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, 
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktuali-
zacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie 
ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trze-
cich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
promocją sławnych osób, Zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i pro-
mocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wyko-
rzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Interaktywne 
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przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, Interaktywne 
usługi wideotekstowe, Mobilne usługi medialne w postaci 
elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pa-
kietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych 
za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
[transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych 
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multime-
dialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja informa-
cyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informa-
cyjna, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali 
komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz 
plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, Transmisja 
danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomo-
ści i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmi-
sja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku 
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, 
Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja 
filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, 
Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za po-
średnictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji 
giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Trans-
misja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmi-
sja informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informa-
cji do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie 
audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomo-
ści [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów 
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomuni-
kacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych 
za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja wiadomości 
i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi agencji 
prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użyt-
kowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowa-
nie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów teleko-
munikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje roz-
mów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiado-
mości, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism,  
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie szkoleń na od-
ległość, Usługi nauczania i organizowania konkursów eduka-
cyjnych, Usługi dotyczące publikowania książek i tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line 
książek, periodyków i tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Organizowanie, obsługa i prowadzenie seminariów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i zjazdów.
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(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-

katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie dru-
ków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związa-
nych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w for-
mie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
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ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marke-
tingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projekto-
wanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów rekla-
mowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja onli-
ne sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpo-
wiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 

i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama typu “płać 
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Rekla-
ma, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób 
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyj-
nych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami spor-
towymi, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Re-
klama zewnętrzna, Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwija-
nie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie danych 
związanych z reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, Skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marketingo-
wych, Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie onli-
ne przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Inter-
necie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie 
informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania 
sponsorów, Usługi marketingowe świadczone za pomocą 
sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promo-
cji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania 
tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe doty-
czące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe 
na rzecz innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe, w tym re-
klama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w za-
kresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie ko-
mercjalizacji nowych produktów, Usługi reklamowe za po-



Nr  ZT11/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

średnictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, Usługi reklamowe związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książka-
mi, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usłu-
gi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi re-
klamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy 
zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usłu-
gi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie 
marketingu baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drob-
nych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw 
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowa-
nia tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi 
w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie tożsamości 
korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usłu-
gi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu 
w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, 
Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecz-
nością online, Usługi związane z publiczną prezentacją pro-
duktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
frowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesy-
łanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub 
interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiado-
mości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony interne-
towe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komuni-
kacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telema-
tyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy 
danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez 
środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektro-
niczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, 
Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i od-
biór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji 

do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie au-
diowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiado-
mości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunika-
tów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizual-
nych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, 
Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji praso-
wych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elek-
tronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie 
systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtual-
ne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przeka-
zywanie wiadomości, 39 Dostawa, wysyłanie i dystrybucja 
gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizo-
wania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publiko-
wania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publika-
cja elektroniczna on-line książek, periodyków i tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Organizowanie, obsługa i prowa-
dzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów 
i zjazdów.

(210) 537578 (220) 2021 12 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Depresan
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty 
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, 
Lecznicze suche szampony, Preparaty chemiczne do celów 
sanitarnych, Produkty higieniczne do celów medycznych, 
Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty 
do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chu-
steczki antybakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, 
Chusteczki odkażające, Leczniczy środek do mycia rąk, Maści 
antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Preparaty 
antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do de-
zynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybakteryjne, 
Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, 
Substancje sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przysto-
sowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku 
medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Do-
datki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki 
witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceu-
tycznego, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, 
Herbata lecznicza, Jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane prepa-
raty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami 
diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczy-
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mi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami die-
ty o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, 
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety 
dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, 
Mleczko pszczele do celów medycznych, Musujące tabletki 
witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje wita-
minizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów me-
dycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nośniki uwal-
niające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw 
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Od-
żywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetycz-
ne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitamino-
we, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty witamino-
we, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi 
[lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, 
Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów me-
dycznych, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku 
leczniczego, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, 
Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suple-
menty diety, Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do ce-
lów dietetycznych, Sole wód mineralnych, Suplementy die-
tetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Su-
plementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy die-
ty do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Suplementy mi-
neralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplemen-
ty witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacnia-
jące zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane 
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, 
Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, 
Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioło-
we suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Żywność dla diet medycznych, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych.

(210) 537580 (220) 2021 12 10
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) AntydepresanH33
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i ar-
tykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne 
do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, Lecznicze 
suche szampony, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych, 
Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybakteryjne 
płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antysep-
tyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne prepa-
raty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, 
Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki odkażające, 
Leczniczy środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasą-
czone chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Prepa-

raty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bak-
teriobójcze, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Substancje sterylizujące, 
Dietetyczna żywność do celów medycznych, Białkowe suple-
menty diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki diete-
tyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty 
z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żywności 
do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, Krople wita-
minowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będą-
ce suplementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów 
farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, 
Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów medycznych, Mu-
sujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami 
do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpusz-
czalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów od-
żywczych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku me-
dycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty 
witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności 
dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Pre-
paraty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro-
elementy, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne 
do celów medycznych, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze 
do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze do użytku diete-
tycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniają-
ce suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, Skrobia 
do celów dietetycznych, Sole wód mineralnych, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Su-
plementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witami-
nowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawie-
rające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycz-
nie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witami-
nowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki wita-
minowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla diet medycz-
nych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
medycznych.

(210) 537682 (220) 2021 12 14
(731) HAIRMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLOR ANGEL

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 20 Blat do koloryzacji i pielęgnacji włosów.

(210) 537926 (220) 2021 12 20
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Migresan
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Chusteczki 
do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Maści anty-
septyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Preparaty anty-
bakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Środki bakteriobójcze, 
Spraye antybakteryjne, Dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przysto-
sowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku 
medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Do-
datki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki 
witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceu-
tycznego, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, 
Herbata lecznicza, Jedzenie liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Mieszane prepa-
raty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami 
diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczy-
mi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami die-
ty o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, 
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety 
dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, 
Mleczko pszczele do celów medycznych, Musujące tabletki 
witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje wi-
taminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów 
medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nośniki 
uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżyw-
czych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Prepara-
ty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku 
medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Prepara-
ty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, 
Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Probiotyki (suplementy), Produk-
ty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutleniacze, 
Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniacze 
do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, 
Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające su-
plementy, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku 

medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające 
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki wi-
taminowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki 
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla 
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowa-
na do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycz-
nych, Maści lecznicze, Maści o właściwościach leczniczych, 
Maści przeciwzapalne.

(210) 538004 (220) 2021 12 22
(731) CAREIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carein DERMOSUPLEMENT

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosme-
tyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosme-
tyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki 
nielecznicze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie 
olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki 
w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy do cia-
ła [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], 
Kremy na noc [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Środki 
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosme-
tyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako 
kosmetyki, 5 Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze 
suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla lu-
dzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy 
diety w płynie, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing 
bezpośredni, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie 
sieci telematycznych i telefonicznych, Marketing internetowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związanej z kosmety-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
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komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży suplementów diety online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumen-
tom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Udostępnianie porad dotyczących 
konsumenckich produktów kosmetycznych, Udzielanie infor-
macji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Dostarczanie 
informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Kampanie mar-
ketingowe.

(210) 538022 (220) 2021 12 22
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) CLABISTYLLA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, Produk-
ty lecznicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
środki opatrunkowe, Preparaty do plombowania zębów, 
Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Antybiotyki, 
Środki do leczenia oparzeń, Środki przeciwbólowe, Pastyl-
ki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały do celów 
leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Preparaty wspomagające lecze-
nie, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 538030 (220) 2021 12 21
(731) ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a analizy pl

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Biuletyny informa-
cyjne, 35 Usługi w zakresie: sporządzania informacji handlowej, 
prowadzenia działalności reklamowej, sporządzania analiz kosz-
tów, badań opinii, badań rynku, badań w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwa handlowego, doradztwa w zakresie 
organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, doradz-
twa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przygo-
towywania informacji o działalności gospodarczej, kompilacji 
informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacji 
informatyzacji w komputerowych bazach danych, 36 Usługi 
w zakresie: sporządzania analiz finansowych, pośrednictwa 
finansowego, przygotowywania ekspertyz finansowych firm, 
38 Agencja informacyjna, 41 Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych nie do pobrania, publikowanie online elektronicznych 
książek i czasopism, wydawanie czasopism, 42 Usługi w zakre-
sie: odpłatnego udostępniania komputerowych baz danych, 
odtwarzania komputerowych baz danych, opracowywania 
programów komputerowych, doradztwa dotyczącego opro-
gramowania komputerowego i urządzeń informatycznych.

(210) 538077 (220) 2021 12 23
(731) SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WCZD Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

(531) 02.09.01, 02.07.23, 03.11.03, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej [medyczne], Opieka pielęgniarska (medyczna -), 
Opieka medyczna i zdrowotna, Badania medyczne, Kliniki 
medyczne, Konsultacje medyczne, Informacja medyczna, 
Pomoc medyczna, Medyczne badania osób, Usługi opieki 
medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi pomocy me-
dycznej, Świadczenie pomocy medycznej, Usługi informacji 
medycznej, Organizowanie leczenia medycznego, Zapew-
nianie leczenia medycznego, Usługi obrazowania medycz-
nego, Przeprowadzanie badań medycznych, Wykonywanie 
badań medycznych, Usługi klinik medycznych, Pomoc me-
dyczna w nagłych wypadkach, Usługi diagnostyki medycz-
nej [testy i analizy], Usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laborato-
ria medyczne, Obrazowanie rentgenowskie do celów me-
dycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, 
Badania rentgenowskie w celach medycznych, Usługi w za-
kresie analiz medycznych, Usługi w zakresie leczenia me-
dycznego, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem 
pacjentów, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia lu-
dzi, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi 
pobranych od pacjentów, Usługi laboratoriów medycznych 
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, Usługi 
opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dzieć-
mi, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem 
i leczeniem chorób, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i szpitale, Opieka medyczna i analizy związane 
z leczeniem pacjenta, Usługi indywidualnych konsultacji me-
dycznych świadczone dla pacjentów.

(210) 538098 (220) 2021 12 23
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVE & CARE GUGU

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 02.09.01, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 3 Mydła, Preparaty do mycia, Płyny do pielęgna-
cji ciała i włosów, Szampony, Kremy kosmetyczne, Kosmety-
ki, Antyperspiranty, Dezodoranty, Preparaty do kąpieli, Olej-
ki do celów kosmetycznych, Środki do czyszczenia zębów, 
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Talk kosmetyczny, Puder, Waciki, Patyczki z watą, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Środki perfumeryjne, 
Olejki eteryczne, Aromaty, Saszetki zapachowe do bielizny, 
Kosmetyki do opalania, 16 Papier, Karton i wyroby z tych 
materiałów, Papierowe materiały higieniczne, Papier toa-
letowy, Ręczniki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki do nosa papierowe, Pieluchy i/lub pielucho-majtki 
niemowlęce z papieru lub celulozy, Śliniaki papierowe, Ser-
wetki papierowe, Opakowania z papieru lub kartonu, Papier 
do pakowania, Torby do pakowania, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Wyprawka 
dziecięca (odzież), Odzież dziecięca, Bluzy, Bluzki, Kombine-
zony, Odzież z dzianiny, Swetry, Rajstopy, Skarpetki, Piżamy, 
Płaszcze kąpielowe, Spodnie, Bielizna dziecięca, Majtki, Majt-
ki dziecinne, Podkoszulki, Koszulki, T-shirty, Buty dziecięce, 
Obuwie antypoślizgowe, Czapki dziecięce, Rękawiczki, Sza-
liki, Pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, Śliniaki dla 
dzieci z materiałów tekstylnych.

(210) 538155 (220) 2021 12 27
(731) POLGAZ AUTO GAZ SYSTEM SEBASTIAN DROBEK 

SPÓŁKA JAWNA, Kłodzko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLET-SILVER

(531) 01.15.05, 05.03.14, 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Brykiety drewniane, Brykiety materiałów pal-
nych, Brykiety węglowe, Drewno opałowe, Pelety opało-
we, Oleje opałowe, Drewno kominkowe, Węgiel brunatny, 
Brykiety z torfu, 35 Sprzedaż: brykiety drewniane, brykiety 
materiałów palnych, brykiety węglowe, drewno opałowe, 
pelety opałowe, oleje opałowe, drewno kominkowe, węgiel 
brunatny, brykiety z torfu.

(210) 538225 (220) 2021 12 29
(731) HECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szamotuły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKESKATE M ESSAGE

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą sportową, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową, 

Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
towym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, 41 Organizacja imprez sportowych.

(210) 538227 (220) 2021 12 29
(731) China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd.,  

Chengdu City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kuanzhai

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 34 Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrze-
wania, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Papie-
rosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako substytuty 
tradycyjnych papierosów, Wyroby tytoniowe, Substytuty 
tytoniu, Artykuły dla palaczy do użytku w e-papierosach, 
Tytoń, Filtry do papierosów, Papierośnice, Środki aromatyzu-
jące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne.

(210) 538248 (220) 2021 12 29
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natur Tabs

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty far-
maceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płyn-
nej, Preparaty w postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do ce-
lów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, 
Krople do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów far-
maceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Ta-
bletki powlekane do celów farmaceutycznych: Suplementy 
diety, Środki dietetyczne, preparaty witaminowe.

(210) 538256 (220) 2021 12 29
(731) GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gamrat

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 6 Metalowe rury spustowe do odprowadzania 
wody deszczowej z dachów budynków, Metalowe kształtki 
rozgałęźne i złączki rur spustowych, Metalowe rynny dacho-
we, Metalowe złączki i kształtki rynien dachowych, Metalowe 
haki, wsporniki i obejmy do mocowania rynien dachowych 
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i rur spustowych, 17 Przewody giętkie niemetalowe, Giętkie 
przewody rurowe wykonane z tworzywa sztucznego, Ela-
styczne węże z polichlorku winylu do transportu powietrza, 
płynów, materiałów sypkich, usuwania oparów i kurzu, Węże 
z tworzywa sztucznego do celów przemysłowych, rolniczych 
i do użytku domowego, Granulaty z tworzyw sztucznych, 
19 Niemetalowe rury oraz kształtki i złączki do budowy sieci 
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, odprowadzania 
wód opadowych z dróg i autostrad, Niemetalowe elementy 
systemów do odprowadzania wód opadowych z powierzch-
ni: korytka odwadniające, rury, kształtki i redukcje rurowe, 
studzienki rewizyjne włazowe i połączeniowe, włazy, osadniki 
i wpusty ściekowe, Niemetalowe elementy systemów rynno-
wych: rury spustowe, kształtki rozgałęźne i złączki rur spusto-
wych, osadniki do rur spustowych, rynny dachowe, kształtki 
i złączki rynien dachowych, haki, wsporniki i obejmy do mo-
cowania rynien dachowych i rur spustowych, Niemetalowe 
elementy instalacji gromadzenia wody deszczowej: rewizje rur 
spustowych, wylewki rewizji, łapacze wody, zbiorniki na desz-
czówkę, Niemetalowe okładziny elewacyjne ścian zewnętrz-
nych i wewnętrznych budynków, Podsufitki (Niemetalowe), 
Panele ścienne niemetalowe, Siding winylowy do użytku 
w budownictwie, Boazerie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej  
i/lub hurtowej bądź sprzedaży on-line towarów: tworzywowe 
rury, kształtki, łączniki oraz osprzęt do budowy sieci gazowych, 
wodociągowych, studziennych i kanalizacyjnych, odprowa-
dzania wód opadowych z powierzchni, gromadzenia wody 
deszczowej, metalowe i tworzywowe elementy systemów 
rynnowych, zbiorniki na deszczówkę, pompy do studni głę-
binowych, układy sterowania pomp głębinowych, obudowy 
studzienne, złącza szwedzkie oraz osprzęt do studni wierco-
nych i kopanych, tworzywowe węże elastyczne do celów 
przemysłowych, rolniczych i użytku domowego, tworzywo-
we okładziny elewacyjne ścian budynków, podsufitki nieme-
talowe, panele ścienne niemetalowe, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne w związku z instalacjami rurowymi, 
rynnowymi, sieciami odwadniającymi i gromadzącymi desz-
czówkę, wężami, podsufitkami, okładzinami elewacyjnymi 
i panelami ścian budynków, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów w celach handlowych i/lub reklamowych, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Informacja handlowa.

(210) 538258 (220) 2021 12 29
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natur Tabs

(531) 27.05.01, 26.05.06, 26.11.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty far-
maceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płyn-

nej, Preparaty w postaci kropli, Leki dla ludzi, Pastylki do ce-
lów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, 
Krople do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów far-
maceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Ta-
bletki powlekane do celów farmaceutycznych, Suplementy 
diety, Środki dietetyczne, preparaty witaminowe.

(210) 538301 (220) 2021 12 31
(731) Adwell Media LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) kanga
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobra-
nia, Oprogramowanie komputerowe służące do zarządzania 
transakcjami z wykorzystaniem kryptowaluty za pomocą 
technologii łańcucha bloków (blockchain), Klucze kryptogra-
ficzne do pobrania/otrzymywania/wydawania kryptowaluty, 
35 Usługi sprzedaży oprogramowania komputerowego słu-
żącego do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryp-
towaluty, kluczy kryptograficznych do pobrania/otrzymy-
wania/wydawania kryptowaluty, 36 Usługi elektronicznego 
transferu kryptowaluty, Usługi finansowe polegające na wy-
mianie, zakupie i sprzedaży kryptowaluty, 42 Projektowanie, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie systemów komputerowych i oprogramo-
wania komputerowego ułatwiającego wymianę/zakup/sprzedaż 
kryptowaluty przez osoby trzecie, Usługi wydawania krypto-
waluty, 45 Usługi zarządzania własnością intelektualną, Usługi 
doradcze związane z własnością intelektualną, Usługi nabywa-
nia, licencjonowania, udzielania i pozyskiwania praw dostępu 
w zakresie dóbr własności intelektualnej.

(210) 538302 (220) 2021 12 31
(731) SZUMIGAJ TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATEENA

(531) 27.05.01, 26.05.08
(510), (511) 25 Skarpetki, getry, pończochy, rajstopy.

(210) 538303 (220) 2021 12 30
(731) PARADOWSKA MONIKA P.H.U. JMP INVEST, Barcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JMP Invest
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 13.01.17, 01.03.99, 05.03.11
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, Elektryczne zespoły 
sieci zasilającej, Filtry elektryczne, Falowniki fotowoltaiczne, 
Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Przetworni-
ki prądu stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Przyrządy 
do dystrybucji elektryczności, Statyczne systemy i urządze-
nia do uziemiania, Urządzenia do nieprzerywalnego zasila-
nia energii [zasilacze UPS], Urządzenia do nieprzerywalnego 
zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia do poprawy 
efektywności energetycznej, Urządzenia do regulowanego 
zasilania, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia 
dystrybucji energii elektrycznej, 37 Usługi w zakresie insta-
lacji elektrycznych, Instalacja systemów ogrzewania sło-
necznego, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fo-
towoltaicznych Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną, 
Instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, Instala-
cja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycznych, 
Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, In-
stalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie systemów za-
silanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji 
energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, Montaż i konserwacja 
instalacji ogrzewania słonecznego, Naprawa i konserwacja 
generatorów energii elektryczne, Naprawa i konserwacja 
instalacji do wytwarzania energii, Naprawa lub konserwacja 
generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, 
Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Ser-
wis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Udzielanie 
informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
generatorów energii, 42 Projektowanie techniczne i doradz-
two, Usługi projektowania dotyczące instalowania zasilania 
elektrycznego o stałym i zmiennym napięciu, Usługi projek-
towania technicznego związane z instalacjami do zasilania 
budynków w energię elektryczną i ciepło, Usługi projekto-
wania technicznego związane z instalacjami elektrycznymi.

(210) 538312 (220) 2021 12 30
(731) ZARĘBA DAWID SKYHOUSE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkyHouse biuro nieruchomości

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.07.25, 29.01.14
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Agencje nieruchomości, Powiernictwo nie-
ruchomości, Wycena nieruchomości, Administrowanie nie-
ruchomościami, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomo-
ści, Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi 

kredytowania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Za-
rządzanie portfelem nieruchomości, Agencje mieszkaniowe 
[nieruchomości], Wyceny finansowe nieruchomości, Ocena 
nieruchomości [wycena], Wycena nieruchomości [finanso-
wa], Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi 
wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nie-
ruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, Planowanie dotyczące powiernictwa 
w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości.

(210) 538318 (220) 2021 12 30
(731) MATUSEWICZ SZCZEPAN, KONIECZNY ARTUR CBS 

DETEKTYWISTYKA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CBS
(510), (511) 45 Usługi detektywistyczne, Usługi agencji detek-
tywistycznych, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, 
Usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, Usługi 
detektywów sklepowych, Dochodzenia kryminalne, Doradz-
two kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, 
Dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, Usługi 
dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, 
Poszukiwanie osób zaginionych, Ochrona osobista, Ochrona 
obiektów i sprzętu, Usługi doradcze w zakresie prewencji kry-
minalnej, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa naro-
dowego, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
Usługi monitoringu, Monitoring w obiegu zamkniętym, Analizy 
kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapo-
biegania oszustwom i kradzieżom, Usługi elektronicznego mo-
nitorowania w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące 
lokalizacji zaginionych osób, Pomoc w lokalizowaniu zaginio-
nych zwierząt domowych, Usługi odnajdywania zaginionych 
psów, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdro-
wia, Udzielanie informacji na temat usług osobistych ochronia-
rzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia 
i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi 
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie bez-
pieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywła-
maniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, 
Wynajem urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Kontrola fabryk dla ce-
lów bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdro-
wiem i bezpieczeństwem, Usługi szacowania ryzyka w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa w zakresie 
fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa 
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie 
przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena 
ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona policyjna, Monitoring syste-
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mów bezpieczeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie kradzionych 
pojazdów, Świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszło-
ści, śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych przed-
miotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, 
Świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji 
związanych z usługami strażników, Usługi badania wariogra-
fem, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, 
Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, 
Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowa-
nia skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych 
pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi ochroniar-
skie w budynkach, Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, 
Usługi stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażni-
ków ochrony, Usługi strażników mające na celu zapobieganie 
włamaniom, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi 
w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, 
Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony objęte 
umową, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi w zakresie 
odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usłu-
gi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania 
bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybucho-
wych, Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpiecza-
nia i ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem ba-
rierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, 
Wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie 
sprzętu bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.

(210) 538351 (220) 2021 12 31
(731) WROCŁAW GOLF ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLF ESTATE

(531) 29.01.11, 27.05.01, 05.01.05, 24.01.10
(510), (511) 25 Odzież, 36 Zarządzanie nieruchomościami, 
Najem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, 
37 Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Wyna-
jem sprzętu sportowego oraz obiektów sportowych, Obozy 
sportowe, Szkolenia sportowe, Zajęcia sportowe, 43 Usługi tu-
rystyczne, Usługi hotelowe, Hotele, Pensjonaty, Usługi restau-
racyjne, Usługi gastronomiczne, Usługi barowe, Informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków.

(210) 538400 (220) 2022 01 04
(731) CISZEWSKA BEATA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILMED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 02.09.15
(510), (511) 41 Usługi edukacji medycznej, Medyczne usłu-
gi edukacyjne, 44 Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji 
medycznej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy].

(210) 538406 (220) 2022 01 03
(731) HEROLD JACEK QUADRICOM SYSTEMY 

INFORMATYCZNE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA Dive

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.24, 02.01.14
(510), (511) 39 Wypożyczanie kombinezonów do nurko-
wania, Wynajem urządzeń do nurkowania ratowniczego, 
Wypożyczanie skafandrów nurkowych, Wypożyczanie 
dzwonów nurkowych [kesony], Usługi świadczone przez 
przewodników turystycznych, Organizacja wycieczek tury-
stycznych, Prowadzenie wycieczek, Organizowanie wycie-
czek zagranicznych, Organizowanie wypraw, wycieczek Jed-
nodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi agencyjne 
w zakresie organizowania wycieczek morskich, Organizowa-
nie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorgani-
zowanych, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże 
i wycieczki, Świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwie-
dzaniem, 41 Usługi trenerskie, Usługi edukacyjne, Wynajem 
sprzętu sportowego, Organizowanie pokazów nurkowania, 
Nauka nurkowania, Organizowanie obozów sportowych, 
Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Organi-
zacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Zawody sportowe (organizowanie - 
), Zajęcia sportowe, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, Wynajem 
sprzętu sportowego do nurkowania, Wynajem fajek do nur-
kowania, Usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania pod-
morskiego, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowa-
dzanie gier w zakresie nurkowania, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka].

(210) 538414 (220) 2022 01 03
(731) GRELA MICHAŁ DOMINIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYDERYK APARTMENTS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.08
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakre-
sie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie dotyczące plano-
wania działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, 36 Administrowanie 
nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieru-
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chomości), agencje nieruchomości, biuro wynajmu miesz-
kań, doradztwo w zakresie nieruchomości, organizowanie 
wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości posia-
danych na własność, dzierżawa nieruchomości, doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie budynkami, za-
rządzanie nieruchomościami, 37 Sprzątanie nieruchomości, 
konserwacja i naprawa budynków, 41 Fotografia, edycja 
zdjęć, 42 Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 43 Tym-
czasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi recepcji 
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie 
kluczy], usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie 
wynajmu pokojów.

(210) 538452 (220) 2022 01 06
(731) RIMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIMIX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią 
[inne niż farby], Mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż 
farby, Środki zlepiające do zaprawy murarskiej, Impregnaty 
do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], Chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do użyt-
ku w przemyśle budowlanym, Kleje epoksydowe do użytku 
z betonem, Mieszaniny chemiczne do maskowania betonu, 
Mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budow-
lanym wodno-lądowym, Mieszaniny chemiczne do stoso-
wania w przemyśle budowlanym, Mieszaniny chemiczne 
do wzmacniania robót murarskich, Opóźniacze do użytku 
wraz z zaprawą murarską, Powłoki ochronne do budynków 
[inne niż farby lub oleje], Preparaty do konserwacji murarki 
i kamieniarki (z wyjątkiem farb i olejów), Preparaty konser-
wujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, 
Preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w mu-
rarstwie [z wyjątkiem farb], Środki impregnujące do betonu, 
Środki konserwujące do betonu (poza farbami i olejami), 
Środki zabezpieczające do budynków [z wyjątkiem farb i ole-
jów], Utwardzacze do prac kamieniarskich, Kleje do impre-
gnacji wodoodpornej, Kleje do kładzenia płytek ceramicz-
nych, Kleje do kładzenia powłok ściennych, Kleje do okładzin 
ściennych, Kleje do płytek, Kleje do przymocowywania płyt 
izolacyjnych, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym, Kle-
je do wykańczania i gruntowania, Kleje do zabezpieczania 
tynku, Kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, Spo-
iwo (kleje), inne niż do zastosowań domowych lub papier-
niczych, Płynne powłoki [chemiczne], 2 Barwniki do zapraw, 
Barwniki uszczelniające przed wpływami atmosferycznymi, 
Dekoracyjne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], 
Farby do użytku jako elastyczne powłoki fasad, Materiały 
do ponownej obróbki powierzchni [powłoki] w postaci farb, 
Ochronne powłoki akrylowe [w postaci farby], Ochronne po-
włoki wykończeniowe do wnętrz [farby], Organiczne powło-
ki [farby], Ozdobne powłoki akrylowe [w postaci farby], Płyn-
ne tworzywa sztuczne, w postaci farb, do stosowania jako 
powłoki powierzchniowe, Powłoki dekoracyjne w postaci 
farby, Powłoki chroniące powierzchnie [farby], Powłoki bak-
teriobójcze [farby], Powłoki do impregnacji wodoodpornej 
[farby], Powłoki do użytku na ścianach, Powłoki do użytku jak 
podkłady gruntowe, Powłoki do wykańczania powierzchni 

[farby lub oleje], Powłoki emaliowane w postaci farb, Powłoki 
gruntowe, Powłoki epoksydowe, Powłoki gumowe w posta-
ci farby, Powłoki nadające odporność na warunki atmosfe-
ryczne [farby], Powłoki ochronne do budynków [farby], Po-
włoki ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni 
budynków [farby], Powłoki ochronne w postaci farb do ce-
lów budowlanych, Powłoki powierzchniowe w postaci far-
by, Powłoki w postaci farb, Powłoki z tworzyw sztucznych 
[farby] do celów budowlanych, Powłoki zawierające pigment 
stosowane jako farby, Wodoodporne dekoracyjne powłoki 
na powierzchnie [farby], 16 Katalogi, Worki i torby papiero-
we, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Kalendarze, Pod-
kładki na biurko z kalendarzem, 19 Gotowa mieszanka suchej 
zaprawy murarskiej, Mieszanka zaprawy murarskiej, Zaprawy 
budowlane, Zaprawy do użytku w budownictwie, Zaprawy 
klejowe do celów budowlanych, Zaprawy murarskie od-
porne na wodę, Zaprawy ogniotrwałe, Zaprawy tynkarskie, 
Masy szpachlowe, Tynki powierzchniowe.

(210) 538467 (220) 2022 01 07
(731) MENTAL ARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENTAL ARTS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.25, 20.07.02
(510), (511) 41 Budowanie zespołu (edukacja), Edukacja, 
Kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, Na-
uczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Nauczanie 
w szkołach podstawowych, Nauczanie w szkołach średnich, 
Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Orga-
nizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla 
dorosłych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Usługi eduka-
cyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Udzielanie kur-
sów szkolenia zawodowego, Usługi edukacji dla dorosłych, 
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi 
edukacyjne w szkołach średnich, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / eduka-
cja], Zapewnianie kursów szkoleniowych.

(210) 538481 (220) 2022 01 09
(731) PADULA KRZYSZTOF, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) HAMBIT
(510), (511) 9 Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urzą-
dzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej, Anteny 
jako urządzenia komunikacyjne, Anteny radiowe, Anteny 
częstotliwości radiowych, Anteny nadawcze fal radiowych, 
Anteny do sygnałów radiowych, Anteny i części do nich, 
Urządzenia do nadawania drogą radiową, Urządzenia 
i przyrządy radiowe, Nadajniki-odbiorniki radiowe, Nadaj-
niki częstotliwości radiowych, Przekaźniki radiowe, Tunery 
częstotliwości radiowej, Wzmacniacze częstotliwości ra-
diowej, Adaptery częstotliwości radiowej, Filtry częstotli-
wości radiowych, Modulatory częstotliwości radiowych, 
Komponenty wykorzystujące częstotliwość radiową, Filtry 
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do tłumienia zakłóceń radiowych, Sprzęt do radiokomuni-
kacji, Sprzęt do komunikacji, Części i akcesoria do urządzeń 
komunikacyjnych, Enkodery, Elektroniczne urządzenia te-
lekomunikacyjne, Krzemowe układy scalone [podzespoły 
elektroniczne], Płytki drukowane, Płytki z układami elek-
tronicznymi, Płytki dla układów scalonych, Elektronicz-
ne układy scalone, Obudowy urządzeń elektronicznych, 
Obudowy urządzeń do radiokomunikacji, Obudowy anten, 
Elementy, podzespoły, zespoły i urządzenia elektroniczne, 
Elektroniczne elementy, podzespoły, zespoły i urządzenia 
regulacyjne, Elektroniczne elementy, podzespoły, zespoły 
i urządzenia sterujące, Napędy mechaniczne i elektrome-
chaniczne, w szczególności do anten, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej, w tym także za pośrednictwem 
internetu, w związku z następującymi towarami: urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do bezprzewodowej 
transmisji radiowej, anteny jako urządzenia komunikacyjne, 
anteny radiowe, anteny częstotliwości radiowych, anteny 
nadawcze fal radiowych, anteny do sygnałów radiowych, 
anteny i części do nich, urządzenia do nadawania drogą ra-
diową, urządzenia i przyrządy radiowe, nadajniki-odbiorni-
ki radiowe, nadajniki częstotliwości radiowych, przekaźniki 
radiowe, tunery częstotliwości radiowej, wzmacniacze czę-
stotliwości radiowej, adaptery częstotliwości radiowej, filtry 
częstotliwości radiowych, modulatory częstotliwości radio-
wych, komponenty wykorzystujące częstotliwość radiową, 
filtry do tłumienia zakłóceń radiowych, sprzęt do radioko-
munikacji, sprzęt do komunikacji, części i akcesoria do urzą-
dzeń komunikacyjnych, enkodery, elektroniczne urządze-
nia telekomunikacyjne, krzemowe układy scalone [podze-
społy elektroniczne], płytki drukowane, płytki z układami 
elektronicznymi, płytki dla układów scalonych, elektronicz-
ne układy scalone, obudowy urządzeń elektronicznych, 
obudowy urządzeń do radiokomunikacji, obudowy anten, 
elementy, podzespoły, zespoły i urządzenia elektroniczne, 
elektroniczne elementy, podzespoły, zespoły i urządzenia 
regulacyjne, elektroniczne elementy, podzespoły, zespoły 
i urządzenia sterujące, napędy mechaniczne i elektrome-
chaniczne, w szczególności do anten.

(210) 538527 (220) 2022 01 10
(731) NATSU WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Natsu Beauty
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do twa-
rzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Preparaty do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki, mia-
nowicie: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, 
balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mlecz-
ka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosme-
tyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszcze-
nia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne 
preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty 
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują-
cych będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, 
mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne.

(210) 538532 (220) 2022 01 10
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) So coffee we follow your tastes

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.15
(510), (511) 29 Bita śmietana, Chrupki owocowe, Chrupki 
ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane, Daktyle, Owoce kandy-
zowane, Kompot, Napoje mleczne, Napoje mleczne z prze-
wagą mleka, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Przekąski 
na bazie owoców, Rodzynki, Migdały mielone, 30 Herbata, 
Napoje na bazie herbaty, Herbata mrożona, Kawa, Napoje 
na bazie kawy, Napoje kawowe z mlekiem, Preparaty roślin-
ne zastępujące kawę, Kawa nie palona, Kawa nienaturalna, 
Czekolada, Napoje na bazie czekolady, Napoje czekoladowe 
z mlekiem, Kakao, Napoje na bazie kakao, Napoje kakaowe 
z mlekiem, Lody spożywcze, Desery lodowe, Produkty im-
pulsowe takie jak: batony, wafelki, żelki, dropsy, paluszki, 
chipsy, ciasta, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze, cukierki, 
karmelki, pastylki, pralinki, guma do żucia nie do celów me-
dycznych, herbatniki, krakersy, kanapki, wrapy, przekąski takie 
jak kukurydza prażona, popcorn, pestki dyni, pestki słonecz-
nika, sałatki owocowe, Bułki, Bułeczki słodkie, Drożdżówki, Sa-
łatki, 31 Migdały jako owoce, Orzechy, Orzeszki, 32 Aperitify 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Soki 
owocowe, Soki ze świeżo wyciskanych owoców, Nektary 
owocowe, Soki warzywne, Sok pomidorowy, Koktajle bez-
alkoholowe, Shakes, Smoothies, Sorbety, Lemoniada, Syropy 
do lemoniady, Syropy do napojów, Wody, Wody mineralne, 
Wody sodowe, Wody stołowe, Wody gazowane, Napoje 
gazowane, Piwo, Piwo imbirowe, Piwo słodowe, 33 Napoje 
alkoholowe, 35 Franchising - usługi związane z organizowa-
niem i prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci pod 
określoną marką, Usługi związane z zawieraniem kontraktów 
franchisingowych, Doradztwo w zakresie franchisingu, Zgro-
madzenie w punktach sprzedaży różnych produktów tak, 
aby umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zaku-
pu w dobrych warunkach takich towarów jak: prasa, książki, 
mapy, przewodniki turystyczne, informatory turystyczne, 
foldery, kalendarze, materiały piśmienne, papierosy, napoje 
alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby cukiernicze i słodycze, 
kosmetyki, wyroby jubilerskie, zabawki, artykuły upominko-
we z papieru, metali szlachetnych, szkła, porcelany, fajansu, 
skóry, tkaniny, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Bary szybkiej obsługi jako snack-bary, Kafeterie, Kawiarnie, 
Restauracje, Usługi barowe, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem.
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(210) 538535 (220) 2022 01 10
(731) Sidela SA, Montevideo, UY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kropelka ŻEL

(531) 26.04.16, 01.15.15, 26.11.01, 19.03.03, 29.01.15
(510), (511) 16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materia-
ły do introligatorstwa, Fotografie, Materiały papiernicze i ar-
tykuły biurowe, z wyjątkiem mebli, Kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, Materiały do rysowa-
nia i materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Arkusze, folie i torby z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki drukarskie, ma-
tryce do druku ręcznego.

(210) 538568 (220) 2022 01 11
(731) KASPRZAK DANIEL, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S MAGNES CLUB

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, Usługi klu-
bów [dyskotek].

(210) 538576 (220) 2022 01 11
(731) MIERZEJEWSKA AGNIESZKA FACH, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACH KARTY KOMPETENCJI

(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje mobilne, 16 Drukowane 
materiały edukacyjne, 19 Stoiska targowe.

(210) 538621 (220) 2022 01 12
(731) DOBKOWSKI DARIUSZ MHM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MHM CONSTRUCTION

(531) 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 Domy przenośne z metalu, Ruchome domy 
przenośne z metalu, 19 Niemetalowe domy przenośne, 
Domki mobilne, Budynki wolnostojące przenośne, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej domków przenośnych, Usługi sprze-
daży za pośrednictwem strony internetowej domków prze-
nośnych, Usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputero-
wej domków przenośnych, Organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji i przetargów publicznych domków przenośnych, 
Reklama za pośrednictwem Internetu.

(210) 538624 (220) 2022 01 12
(731) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kozy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITAMINA C CBC activ

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi mające w szcze-
gólności postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku 
lub innym płynie, Suplementy diety dla ludzi mające postać 
stałą, w tym zwłaszcza tabletki lub kapsułki, Suplemen-
ty diety dla ludzi mające postać półstałą, w tym zwłaszcza 
żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Preparaty dietetyczne 
nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze, Suple-
menty diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.

(210) 538626 (220) 2022 01 12
(731) GERMANEK JANUSZ GRUPA DYSTRYBUCYJNA 

MATRIX, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN JOY Krówka Szczecińska



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2022

(531) 03.04.02, 18.04.02, 15.01.19, 08.01.19, 26.01.01, 25.01.15, 
26.05.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze [cukierki], Krówka (cukierek).

(210) 538637 (220) 2022 01 12
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PROME
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Pre-
paraty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, Preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety 
inne niż do celów leczniczych, Suplementy żywności inne 
niż do celów leczniczych, Środki dietetyczne inne niż do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne substancje inne niż do celów 
leczniczych, Preparaty roślinne.

(210) 538639 (220) 2022 01 12
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PROMENO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Pre-
paraty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, Preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety 
inne niż do celów leczniczych, suplementy żywności inne 
niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż do ce-
lów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do celów 
leczniczych, preparaty roślinne.

(210) 538642 (220) 2022 01 12
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PROMEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Pre-
paraty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, Preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy diety 
inne niż do celów leczniczych, Suplementy żywności inne 
niż do celów leczniczych, Środki dietetyczne inne niż do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne substancje inne niż do celów 
leczniczych, Preparaty roślinne.

(210) 538643 (220) 2022 01 12
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PROMENOP
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci kapsułek i tabletek, Leki, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty 
ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty farmaceu-
tyczne w postaci tabletek, kapsułek, Preparaty farmaceutycz-
ne w postaci tabletek, kapsułek zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Suplementy diety zawierające w swoim skła-
dzie wyciągi z roślin, Suplementy diety inne niż do celów lecz-
niczych, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych, 
środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych, dietetyczne 
substancje inne niż do celów leczniczych, preparaty roślinne.

(210) 538647 (220) 2022 01 13
(731) LEŚNIEWSKA-KĘDZIOR SYLWIA DOM ASA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM ASA CENTRUM TERAPII DLA DZIECI

(531) 02.05.02, 01.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Książki edukacyjne, 44 Konsultacje 
psychologiczne, Muzykoterapia w celach fizycznych, psycho-
logicznych i kognitywnych, Opieka psychologiczna, Poradnic-
two psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowa-
dzanie ocen i badań psychologicznych, Sporządzanie raportów 
psychologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi psychologów, Usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, Usługi w zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, Usługi w zakresie testów psychologicz-
nych, Konsultacje psychiatryczne, Doradztwo psychologiczne, 
Przygotowywanie profili psychologicznych, Przygotowywanie 
profilów psychologicznych do celów medycznych, Usługi ba-
dań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoru-
chowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewo-
wych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem 
koncentracji uwagi (ADHD), Udzielanie informacji z zakresu psy-
chologii, Usługi psychiatryczne, Usługi psychoterapeuty, Usługi 
psychoterapeutyczne.

(210) 538648 (220) 2022 01 13
(731) FIJAŁKOWSKA ANNA ANDRO, Koluszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDRO
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(531) 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Beton, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, 
Beton syntetyczny, Podłogi betonowe, Betonowe rury, Pa-
chołki betonowe, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Po-
krycia betonowe, Bloczki betonowe, Betonowe przewody, 
Panele betonowe, Belki betonowe, Beton na pomniki, Be-
ton do odlewania, Rzeźby z betonu, Masa betonowa pre-
fabrykowana, Betonowe materiały budowlane, Betonowe 
elementy brukowe, Kamienie brukowe betonowe, Kostki 
brukowe betonowe, Betonowe ściany oporowe, Zaprawa 
betonowa wyważana, Betonowe elementy budowlane, 
Beton gotowy do użycia, Tablice wykonane z betonu, 
Budowlane elementy z betonu, Szalunki niemetalowe 
do betonu, Formy (Niemetalowe -) do betonu, Tabliczki 
nagrobne z betonu, Wykończenia betonowe z fakturą, 
Gotowe betonowe elementy budowlane, Wymieszany 
beton wylewany na miejscu, Kruszywa wykorzystywane 
do przygotowywania betonu, Drogowe bariery ochron-
ne z betonu, Materiały tkane (Niemetalowe-) do betonu, 
Niemetalowe materiały tkane do betonu, Betonowe płyty 
do nawierzchni drogowych, Ściany betonowe do celów 
budowlanych, Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje 
betonowe], Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje 
betonowe], Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, 
Beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, 
Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Materiały 
kruszywowe do stosowania w betonie, Tablice nagrobne 
z kamienia, betonu lub marmuru, Bloki wykonane z beto-
nu do ochrony wybrzeża, Beton przemysłowy do użytku 
w pracach w zakresie inżynierii lądowej, Budowlane ma-
teriały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi 
i włóknem szklanym, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, 
betonu lub marmuru, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów 
i betonu, Asfalt, Asfalt drogowy, Asfalt mastyksowy, As-
faltowe (Nawierzchnie -), Asfaltowany filc, Asfaltowe po-
włoki dachowe, Asfalt, smoła i bitumy, Asfalt [do celów 
budowlanych], Nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, As-
faltowe mieszanki do łatania, Smoła, pak, bitumy i asfalt, 
Szczeliwa asfaltowe na bazie smoły, Szczeliwa asfaltowe 
na bazie bitumu, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Mieszanki 
asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły [mate-
riały budowlane], Mastyki/masy uszczelniające dachowe 
na bazie asfaltu, Asfalt do użytku w pracach dekarskich, 
37 Betonowanie, Wyrównywanie betonu, Kruszenie beto-
nu, Powlekanie betonu, Pompowanie betonu, Sprężanie 
betonu, Uszczelnianie betonu, Renowacja betonu, Napra-
wy betonu, Wynajem betoniarek, usługi poziomowania 
betonu, Usługi spulchniania betonu, Naprawy elementów 
betonowych, Instalacja betonowych systemów formują-
cych, Montaż deskowania do betonowania, Montaż sza-
lunku do betonowania, Wynajem sprzętu do betonowa-
nia, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Budowa 
konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie 
betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez kładzenie betonu, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, Asfaltowa-
nie, Usługi doradcze w zakresie asfaltowania, Zamiatanie 
dróg, Rozbieranie dróg, Budowa dróg, Konserwacja dróg, 
Uszczelnianie dróg, Znakowanie poziome dróg, Budowa 
fundamentów dróg, Budowanie dróg kolejowych, Budo-
wa dróg na zamówienie, Budowa podkładów pod dro-
gi, Układanie nawierzchni drogowych, Wynajem sprzętu 
do oczyszczania dróg, Wynajem maszyn do robót drogo-
wych, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Naprawa 
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konser-

wacja maszyn do budowy dróg, Smarowanie pojazdów 
drogowych, Naprawa pojazdów w ramach usług pomo-
cy drogowej, Usługi budowlane, doradztwo budowlane, 
doradztwo z zakresu budowy dróg i mostów, doradztwo 
i projektowanie budowlane, sprzątanie budynków [we-
wnętrzne], usługi pralnicze, sprzątanie przestrzeni pu-
blicznych, zamiatanie chodników, grabienie liści, usługi 
utrzymania zieleni, usługowa deratyzacja, dezynsekcja 
i dezynfekcja, mycie okien, czyszczenie budynków [po-
wierzchni zewnętrznej], wynajem maszyn do czyszczenia 
ulic, sprzątanie ulic, pielęgnacja i czyszczenie basenów, 
odśnieżanie, usługi bytowe [sprzątanie], sprzątanie tere-
nów utwardzonych, sprzątanie terenów zielonych w tym 
koszenie, zbiórka śmieci, koszenie terenów zielonych, zi-
mowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników.

(210) 538692 (220) 2022 01 14
(731) PROSZAK-PASTERZ MARLENA POLIMEDIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC ODKRYWCÓW Rzeszowski Piknik Nauki 

i Techniki 6 czerwca 2020 RZESZÓW

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 538740 (220) 2022 01 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkoMonitor

(531) 26.04.07, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, urządzenia do ste-
rowania i monitorowana instalacji wodnych, sanitarnych 
i ściekowych, 37 Usługi w zakresie instalowania, konser-
wacji i naprawy systemów komputerowych do sterowa-
nia, monitorowania i nadzorowania procesów związanych 
z ochroną środowiska, 42 Usługi w zakresie instalacji, ak-
tualizacji i konserwacji oprogramowania komputerowego 
do sterowania, monitorowania i nadzorowania procesów 
związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną śro-
dowiska, usługi w zakresie analiz systemów komputero-
wych związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną 
środowiska, usługi doradcze oraz ekspertyzy inżynieryjne 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowi-
ska, Usługi w zakresie projektowanie systemów kompute-
rowych do sterowania, monitorowania i nadzorowania oraz 
ochrony procesów związanych z gospodarką wodno-ście-
kową i ochroną środowiska.

(210) 538761 (220) 2022 01 17
(731) ZIKRANETS DENYS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SPOKO SERWIS

(531) 02.09.19, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Serwis urządzeń elektronicznych.

(210) 538763 (220) 2022 01 18
(731) GETSALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GetSales

(531) 24.15.01, 24.15.11, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo 
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Outsourcing 
jako doradztwo biznesowe, Planowanie spotkań biznesowych, 
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Pomoc biznesowa 
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Usługi zarządzania bizneso-
wego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Doradztwo w zakre-
sie efektywności biznesowej, Usługi marketingu bezpośrednie-
go, Analiza rynku, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Usługi marketingowe.

(210) 538764 (220) 2022 01 18
(731) KOWALIK DARIUSZ, Rzerzęczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARK-LAND

(531) 05.01.03, 05.01.07, 05.01.09, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
wozami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nawozami, 
44 Ogrodnictwo.

(210) 538781 (220) 2022 01 17
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM DEVELOPMENT 25 LAT SPEŁNIAMY MARZENIA

(531) 26.13.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Materiały budowlane metalowe, Przenośne 
metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe 
do budowy szlaków kolejowych, Przewody nieelektryczne 
i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, Drobne wy-
roby metalowe dla potrzeb budownictwa, usług remonto-
wych, naprawy i konserwacji obiektów budowlano-miesz-
kaniowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Szkło bu-
dowlane, Półfabrykaty drewniane dla budownictwa, Budynki 
przenośne niemetalowe, Ukończone budynki z materiałów 
niemetalowych, 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządza-
nia przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Usługi zarzą-
dzania przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nierucho-
mościami, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla budow-
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, 
Usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nie-
ruchomościami, Usługi organizowania przetargów na rynku 
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użyt-
kowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania po-
wierzchni na cele reklamowe, Usługi prowadzenia agencji 
importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich i pośred-
nictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami, 
artykułami i technologiami, Usługi doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, Usługi inwestora budowlanego w aspek-
cie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Usługi 
wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, 
Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi wyceny 
nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 
Usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, po-
wierzchnią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi i gruntami, Pośrednictwo w nabywaniu, sprze-
daży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi 
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę 
pod względem finansowym w aspekcie projektowania i re-
alizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytko-
wania nieruchomości, 37 Usługi w zakresie: budownictwa, 
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi w zakresie budowania lokali mieszkalnych i osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi developer-
skie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania grun-
tu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi 
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowla-
nego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów bu-
dowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli miesz-
kaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, kon-
serwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi re-
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montowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konser-
wacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Udzielanie in-
formacji budowlanych, 39 Usługi w zakresie: wynajmowania 
garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni 
i obiektów magazynowych, wynajmowania powierzchni 
na salony samochodowe, Usługi parkingowe, Usługi admi-
nistrowania miejscami parkingowymi, 42 Usługi projektowe 
w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie: przeprowadza-
nia inspekcji budynków, Doradztwa dotyczącego organizacji 
i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospo-
darowania, Analiz i sporządzania kosztorysów budowlanych, 
Usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
Prace projektowe w zakresie architektury i technologii, Usłu-
gi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, Wykonywania 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, Usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz 
i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych 
oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwesty-
cji, Usługi ekspertyz inżynieryjnych, Badań technicznych, 
Doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, 
Planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomia-
rów terenu, Opracowywania projektów technicznych użyt-
kowania nieruchomości, 44 Usługi w zakresie: ogrodnictwa 
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 
45 Usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi 
ochrony mienia.

(210) 538783 (220) 2022 01 17
(731) JĘSIAK ROBERT P.P.H.U PLANTIS, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.06, 26.02.03
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do wody akwariowej 
inne niż farmaceutyki, Środki do uzdatniania wody w akwa-
riach, Środki chemiczne do stosowania w akwariach.

(210) 538789 (220) 2022 01 17
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) MARGARET
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-

we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 538793 (220) 2022 01 17
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) MARMARIS
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
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sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sa-
nitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysło-
wymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamie-
niarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścien-
nymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, 
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 538803 (220) 2022 01 18
(731) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUFLEE TŁUSZCZ CHRONIONY Z POLIFENOLAMI 

DLA KRÓW MLECZNYCH

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 31 Karmy i pa-
sze dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, Przynęta, niesztuczna, Ściółka dla zwierząt, Ar-
tykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla 
cieląt, Artykuły spożywcze dla kurczaków, Artykuły spożyw-
cze dla świń, Artykuły spożywcze zawierające fosforan służą-
ce do karmienia zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt inne 
niż do celów medycznych, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
gospodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
Pasze zbożowe dla zwierząt.

(210) 538809 (220) 2022 01 18
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi

(531) 03.07.03, 03.07.19, 25.01.05, 26.04.02, 08.01.06, 05.09.15, 
05.13.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 

Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięcza-
ki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, 
Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory 
do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Za-
kwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, 
Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, 
Drób, Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, 
z kurczaka, z gęsich wątróbek, Foie gras - pasztet sztrasbur-
ski, Pasty mięsne w tym pasztety, smalec, Buliony, Sałatki 
warzywne, mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, Przeką-
ski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski 
na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, 
Przekąski jajeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, De-
sery jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chip-
sy warzywne, Gotowe posiłki składające się całkowicie lub 
głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców mo-
rza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych.

(210) 538810 (220) 2022 01 18
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 08.05.01, 05.11.05, 03.07.03, 
03.07.19, 08.01.01, 26.01.01, 26.01.15, 25.01.05

(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięcza-
ki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, 
Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory 
do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Za-
kwas do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, 
Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, 
Drób, Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, 
z kurczaka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasbur-
ski], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki 
warzywne, mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na ba-
zie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie 
soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Prze-
kąski jajeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery 
jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chip-
sy warzywne, Gotowe posiłki składające się całkowicie lub 
głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców mo-
rza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych.

(210) 538811 (220) 2022 01 18
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PROFi

(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.09.17, 08.01.01, 08.05.01, 25.01.05, 
26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki 
oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Kon-
centraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, 
Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas 
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrak-
ty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, 
Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurcza-
ka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, 
mięsne, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orze-
chów, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Prze-
kąski na bazie sera, Przekąski jajeczne zawarte w tej klasie, 
Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy 
ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe 
posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dzi-
czyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, 
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

(210) 538813 (220) 2022 01 18
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi

(531) 03.07.03, 03.07.19, 05.09.06, 08.01.01, 08.05.01, 25.01.05, 
26.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki 
oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Kon-
centraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, 
Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas 
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrak-
ty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, 
Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurcza-
ka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, 
mięsne, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orze-
chów, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Prze-
kąski na bazie sera, Przekąski jajeczne zawarte w tej klasie, 
Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Gala-
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy 

ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe 
posiłki składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dzi-
czyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, z owoców, 
z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych.

(210) 538819 (220) 2022 01 18
(731) BARWIJUK CLINICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALI CLINIC

(531) 03.07.07, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i medyczne, Die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Suple-
menty diety dla ludzi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej związane ze sprzedażą towarów takich jak: produkty far-
maceutyczne i medyczne, dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, Usługi w za-
kresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Promocja sprzeda-
ży, Administrowanie sprzedażą, 41 Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Na-
uczanie i szkolenia, Doradztwo w zakresie szkoleń medycz-
nych, Kursy specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycznej 
i medycyny estetycznej, Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, Organizo-
wanie seminariów, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
w dziedzinie chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, Or-
ganizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie zjaz-
dów w celach edukacyjnych, Planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Pokazy [do celów szkoleniowych], Prowadze-
nie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycz-
nych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia i naucza-
nie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne z zakresu 
medycyny, 44 Usługi medyczne, Chirurgia plastyczna, Chi-
rurgia ginekologiczna, Konsultacje medyczne, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny 
i urody, Usługi w zakresie ginekologii, Ambulatoryjna opieka 
medyczna, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub 
leczenia, Przeprowadzanie badań medycznych, Udzielanie 
informacji związanych z usługami medycznymi, Świadczenie 
usług medycznych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usłu-
gi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla 
pacjentów, Usługi klinik chirurgii ginekologicznej i plastycz-
nej, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi poradnic-
twa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Wykonywanie 
badań medycznych, Usługi w zakresie medycyny regeneracyj-
nej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie 
leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie 
analiz medycznych.
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(210) 538820 (220) 2022 01 18
(731) BARWIJUK CLINICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALI CLINIC KLINIKA CHIRURGII I GINEKOLOGII 

PLASTYCZNEJ

(531) 03.07.07, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i medyczne, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Suplemen-
ty diety dla ludzi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane ze sprzedażą towarów takich jak: produkty farmaceu-
tyczne i medyczne, dietetyczna żywność i substancje do ce-
lów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, Usługi w zakresie 
reklamy, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi 
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzeda-
ży produktów i świadczenia usług, Promocja sprzedaży, Admi-
nistrowanie sprzedażą, 41 Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie 
i szkolenia, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Kursy 
specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycznej i medycyny este-
tycznej, Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Naucza-
nie w zakresie pielęgnacji urody, Organizowanie seminariów, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie chirur-
gii plastycznej i medycyny estetycznej, Organizowanie wykła-
dów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Prowadzenie kursów, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych 
dotyczących zagadnień medycznych, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szko-
lenia w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 
Usługi edukacyjne z zakresu medycyny, 44 Usługi medyczne, 
Chirurgia plastyczna, Chirurgia ginekologiczna, Konsultacje 
medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny i urody, Usługi w zakresie ginekologii, Ambu-
latoryjna opieka medyczna, Badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, Przeprowadzanie badań medycz-
nych, Udzielanie informacji związanych z usługami medyczny-
mi, Świadczenie usług medycznych, Usługi doradcze w zakresie 
chirurgii, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świad-
czone dla pacjentów, Usługi klinik chirurgii ginekologicznej i pla-
stycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi poradnic-
twa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Wykonywanie 
badań medycznych, Usługi w zakresie medycyny regeneracyj-
nej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie 
leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirur-
gicznej, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie 
analiz medycznych.

(210) 538829 (220) 2022 01 18
(731) ONDE SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ONDE

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla bu-
downictwa i przemysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki za-
pobiegające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 
4 Oleje przemysłowe, smary i paliwa, 6 Metalowe materiały 
budowlane, Kształtowniki stalowe i aluminiowe, Blachy fał-
dowe, Przenośne konstrukcje budowlane metalowe, Rusz-
towania metalowe i łączone z innymi materiałami nieme-
talowymi, Materiały metalowe dla budowy dróg żelaznych, 
Łączniki metalowe, Kształtki rurowe metalowe, Rury metalo-
we, Rynny i rury spustowe metalowe, Wyroby ślusarskie dla 
budownictwa, w tym: klamki, zawiasy, łączniki i złącza cie-
sielskie, materiały ogniotrwałe metalowe, 7 Maszyny budow-
lane i obrabiarki, Narzędzia budowlane i przyrządy ręczne 
o napędzie elektrycznym, Przyrządy z napędem elektrycz-
nym do celów budowlanych, wiertarki, szlifierki, przecinaki, 
8 Noże i dłuta, Kielnie, Łopaty i młotki, Nożyce, Klucze jako 
narzędzia, Osełki, Pilniki, Strugi, Wkrętarki, Ściernice, Węgiel-
nice, Wiertła, Zaciski ciesielskie, Siekiery i topory, Narzędzia 
ścierne ręczne, Młoty i strugi ręczne sklasyfikowane w klasie 8, 
wszystkie ww. towary z napędem ręcznym, 9 Wewnętrzne 
i zewnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: 
elektryczne, alarmowe, dozorowe, przełączniki elektryczne, 
łączniki elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, ele-
menty składowe układów elektrycznych, Przewody i kable 
elektryczne, 11 Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związa-
ne z obiektami budowlanymi: wodnokanalizacyjne, cieplne, 
gazowe i klimatyzacyjne, wyposażenie sanitarne obiektów 
budowlanych, sedesy, bidety, wanny, brodziki, natryski, 
kabiny natryskowe, zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki ci-
śnieniowe, hydrofory, pompy, wymienniki ciepła, suszarki, 
wyciągi klimatyzacyjne, centralne klimatyzacyjne, bojlery, 
piece, wentylatory, palniki sklasyfikowane w klasie 11, źró-
dła światła, lampy, 12 Statki, łodzie i konstrukcje pływające,  
17 Materiały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, 
wełna mineralna i szklana, Izolacyjne taśmy i folie aluminiowe 
z tworzyw sztucznych, Przewody giętkie, Farby i lakiery izo-
lacyjne, Izolatory dla przewodów i kabli, Niemetalowe osłony 
rur, Szczeliwa i uszczelki, Pianki izolacyjne i montażowe oraz 
silikony, Niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19 Materiały 
ogniotrwałe niemetalowe, Przenośne konstrukcje budowla-
ne niemetalowe, Suche zaprawy i gładzie dla budownictwa, 
Kształtowe wyroby betonowe: belki, płyty stropowe i drogo-
we, krawężniki, słupy i słupki, pustaki, biegi schodowe, kostki 
brukowe, drewno i konstrukcje z drewna dla budownictwa, 
Drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych, Okna drewniane 
z tworzyw sztucznych, Parapety niemetalowe, Materiały 
ogniotrwałe, Okładziny niemetalowe, Terakoty i posadzki 
niemetalowe, Papa i materiały pokryciowe niemetalowe, 
Rynny i rury spustowe niemetalowe, Szalunki niemetalowe, 
Szkło budowlane i szyby zespolone, Żwiry i tłucznie, Sklejki 
i płyty wiórowe, Płyty budowlane wielowarstwowe nieme-
talowe, 35 Zgromadzenie materiałów budowlanych i dla 
budownictwa w hurtowni celem zakupu przez odbiorców 
hurtowych, Usługi doradztwa podatkowego - rachunkowo-
ści, Usługi rachunkowo księgowe, 36 Usługi w zakresie nieru-
chomości, najem, pośrednictwo i zarządzanie, wyceny nieru-
chomości, Usługi nadzoru inwestycyjnego w budownictwie 
i zastępstwa inwestycyjnego, 37 Usługi budowlano - monta-
żowe i instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, Montaż maszyn 
i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, Wykonywanie ro-
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bót przygotowawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych 
i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych, 
obiektów budowlanych, montażowych, stolarki i ślusarki, 
malarskich, szklarskich, tynkarskich, posadzkarskich, tape-
ciarskich, oblicowania ścian związanych z budową obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji da-
chowych i pokryć, Usługi wykonywania wykopów i wierceń 
geologiczno - inżynierskich, Usługi budowy: dróg, mostów 
i tuneli, dróg szynowych, naziemnych i podziemnych, ruro-
ciągów przemysłowych i rozdzielczych, linii telekomunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, Usługi wykonywania instalacji: 
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru, piasku i gliny, Usłu-
gi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
Usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu, Usługi budo-
wy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, Usługi wynajmu 
i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, Usługi inspek-
torów nadzoru budowlanego, 39 Usługi transportu pasażer-
skiego i towarowego, Wynajem i dzierżawa samochodów 
osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów specjali-
stycznych, 41 Wykonywanie usług w pozaszkolnych formach 
edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz 
artystycznych, 42 Usługi architektoniczne, Usługi doradztwa 
technicznego w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Usługi 
inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań oraz sporządza-
nia raportów na polu naukowym i technicznym.

(210) 538833 (220) 2022 01 18
(731) ONDE SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) ONDE
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla bu-
downictwa i przemysłu, 2 Farby, pokosty, lakiery, środki za-
pobiegające korozji i zabezpieczające drewno budowlane, 
4 Oleje przemysłowe, smary i paliwa, 6 Metalowe materiały 
budowlane, Kształtowniki stalowe i aluminiowe, Blachy fał-
dowe, Przenośne konstrukcje budowlane metalowe, Rusz-
towania metalowe i łączone z innymi materiałami nieme-
talowymi, Materiały metalowe dla budowy dróg żelaznych, 
Łączniki metalowe, Kształtki rurowe metalowe, Rury metalo-
we, Rynny i rury spustowe metalowe, Wyroby ślusarskie dla 
budownictwa, w tym: klamki, zawiasy, łączniki i złącza cie-
sielskie, materiały ogniotrwałe metalowe, 7 Maszyny budow-
lane i obrabiarki, Narzędzia budowlane i przyrządy ręczne 
o napędzie elektrycznym, Przyrządy z napędem elektrycz-
nym do celów budowlanych, wiertarki, szlifierki, przecinaki, 
8 Noże i dłuta, Kielnie, Łopaty i młotki, Nożyce, Klucze jako 
narzędzia, Osełki, Pilniki, Strugi, Wkrętarki, Ściernice, Węgiel-
nice, Wiertła, Zaciski ciesielskie, Siekiery i topory, Narzędzia 
ścierne ręczne, Młoty i strugi ręczne sklasyfikowane w klasie 8, 
wszystkie ww. towary z napędem ręcznym, 9 Wewnętrzne 
i zewnętrzne instalacje związane z obiektami budowlanymi: 
elektryczne, alarmowe, dozorowe, przełączniki elektryczne, 
łączniki elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, ele-
menty składowe układów elektrycznych, Przewody i kable 
elektryczne, 11 Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje związa-
ne z obiektami budowlanymi: wodnokanalizacyjne, cieplne, 
gazowe i klimatyzacyjne, wyposażenie sanitarne obiektów 
budowlanych, sedesy, bidety, wanny, brodziki, natryski, kabi-
ny natryskowe, zlewozmywaki, umywalki, zbiorniki ciśnienio-
we, hydrofory, pompy, wymienniki ciepła, suszarki, wyciągi 
klimatyzacyjne, centralne klimatyzacyjne, bojlery, piece, 
wentylatory, palniki sklasyfikowane w klasie 11, źródła świa-
tła, lampy, 12 Statki, łodzie i konstrukcje pływające, 17 Ma-
teriały izolacyjne i dźwiękochłonne, w tym styropian, weł-
na mineralna i szklana, Izolacyjne taśmy i folie aluminiowe 

z tworzyw sztucznych, Przewody giętkie, Farby i lakiery izo-
lacyjne, Izolatory dla przewodów i kabli, Niemetalowe osłony 
rur, Szczeliwa i uszczelki, Pianki izolacyjne i montażowe oraz 
silikony, Niemetalowe złączki i kształtki rurowe, 19 Materiały 
ogniotrwałe niemetalowe, Przenośne konstrukcje budowla-
ne niemetalowe, Suche zaprawy i gładzie dla budownictwa, 
Kształtowe wyroby betonowe: belki, płyty stropowe i drogo-
we, krawężniki, słupy i słupki, pustaki, biegi schodowe, kostki 
brukowe, drewno i konstrukcje z drewna dla budownictwa, 
Drzwi i ościeża z tworzyw sztucznych, Okna drewniane 
z tworzyw sztucznych, Parapety niemetalowe, Materiały 
ogniotrwałe, Okładziny niemetalowe, Terakoty i posadzki 
niemetalowe, Papa i materiały pokryciowe niemetalowe, 
Rynny i rury spustowe niemetalowe, Szalunki niemetalowe, 
Szkło budowlane i szyby zespolone, Żwiry i tłucznie, Sklejki 
i płyty wiórowe, Płyty budowlane wielowarstwowe nieme-
talowe, 35 Zgromadzenie materiałów budowlanych i dla 
budownictwa w hurtowni celem zakupu przez odbiorców 
hurtowych, Usługi doradztwa podatkowego - rachunkowo-
ści, Usługi rachunkowo księgowe, 36 Usługi w zakresie nieru-
chomości, najem, pośrednictwo i zarządzanie, wyceny nieru-
chomości, Usługi nadzoru inwestycyjnego w budownictwie 
i zastępstwa inwestycyjnego, 37 Usługi budowlano - monta-
żowe i instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, Montaż maszyn 
i urządzeń oraz konstrukcji budowlanych, Wykonywanie ro-
bót przygotowawczych terenu pod budowę, rozbiórkowych 
i wyburzeniowych, stanów surowych i wykończeniowych, 
obiektów budowlanych, montażowych, stolarki i ślusarki, 
malarskich, szklarskich, tynkarskich, posadzkarskich, tape-
ciarskich, oblicowania ścian związanych z budową obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, wykonawstwa konstrukcji da-
chowych i pokryć, Usługi wykonywania wykopów i wierceń 
geologiczno - inżynierskich, Usługi budowy: dróg, mostów 
i tuneli, dróg szynowych, naziemnych i podziemnych, ruro-
ciągów przemysłowych i rozdzielczych, linii telekomunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, Usługi wykonywania instalacji: 
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych, wydobywanie żwiru, piasku i gliny, Usłu-
gi instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 
Usługi napraw i konserwacji maszyn i sprzętu, Usługi budo-
wy, konserwacji i naprawy statków i łodzi, Usługi wynajmu 
i dzierżawy maszyn i sprzętu budowlanego, Usługi inspek-
torów nadzoru budowlanego, 39 Usługi transportu pasażer-
skiego i towarowego, Wynajem i dzierżawa samochodów 
osobowych, ciężarowych, furgonetek i pojazdów specjali-
stycznych, 41 Wykonywanie usług w pozaszkolnych formach 
edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz 
artystycznych, 42 Usługi architektoniczne, Usługi doradztwa 
technicznego w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, Usługi 
inżynierskie w zakresie ocen, opinii i badań oraz sporządza-
nia raportów na polu naukowym i technicznym.

(210) 538842 (220) 2022 01 19
(731) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUŻLOVE PILS
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(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wia-
derek do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, 
Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, 
Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, 
Naczynia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Neo-
prenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne 
otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek (elektryczne 
i nieelektryczne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki 
pod butelki [stojaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do pi-
cia piwa typu pilzner, Szklanki do piwa, Urządzenia do schła-
dzania butelek, 25 Apaszki, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy pola-
rowe, Czapki, Czapki z daszkiem, Bandany, Koszulki, Koszulki 
z krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, Szaliki, 32 Brzeczka 
piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu pa-
lonego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), 
Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane 
piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na ba-
zie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, 
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo pełne 
jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo 
słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo Hefeweizen, 
Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo Pils, 
Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Woda 
gazowana, Woda niegazowana, Woda mineralna, Woda źró-
dlana, Wody smakowe.

(210) 538848 (220) 2022 01 19
(731) JASIŃSKA MARTYNA CENTRUM PSYCHOTERAPII 

I COACHINGU SYNERGIA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM PSYCHOTERAPII & COACHINGU Synergia

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.07, 03.07.24
(510), (511) 44 Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psy-
chologiczne, Porady psychologiczne, Opieka psychologiczna.

(210) 538869 (220) 2022 01 19
(731) NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remedi

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Centrum pomocy połączeń medycznych 
do dostarczania informacji i usługi związane ze zdrowiem 
świadczone za pośrednictwem Internetu, telefonu i innych 
środków, Usługi reklamowania telemedycyny, Reklama, 
39 Akcje ratunkowe (transport), Usługi ratownictwa, Trans-
port sanitarny, 44 Porady w zakresie farmakologii, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi doradcze w zakresie 
zdrowia, Usługi telemedyczne, Chirurgia plastyczna, Detok-
sykacja po przedawkowaniu środków odurzających, Domy 
opieki, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Hospicja, Usługi klinik me-
dycznych, Masaż, Opieka pielęgniarska medyczna, Opieka 

zdrowotna, Usługi optyczne, Ośrodki zdrowia, Placówki opie-
ki pielęgniarskiej, Pomoc medyczna, Porady psychologiczne, 
Usługi sanatoriów, Stomatologia, Szpitale, Usługi sztucznego 
zapłodnienia (inseminacja), Terapeutyczne usługi, Usługi lo-
gopedyczne, Usługi położnych, Wypożyczanie sprzętu me-
dycznego, Usługi zapładniania metodą in vitro.

(210) 538874 (220) 2022 01 20
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NucleoCare
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki 
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności 
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 538895 (220) 2021 12 28
(731) SYPCZUK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOVIADS
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Usługi reklamo-
we, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama i marketing, Reklama w in-
ternecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu.

(210) 538898 (220) 2021 12 28
(731) SYPCZUK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PERFOADS
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Usługi reklamo-
we, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama i marketing, Reklama w in-
ternecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu.

(210) 538902 (220) 2022 01 20
(731) DROZD PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRZMIENIE ŚWIATA Z LOTU DROZDA
(510), (511) 16 Kubki na ołówki, Czasopisma [periodyki], 
książki, Afisze, plakaty, Kalendarze, Kalendarze drukowane, 
Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, Naklejki na sa-
mochody, Albumy na naklejki, Nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły papier-
nicze na przyjęcia, Biurowe artykuły papiernicze, Artykuły pi-
śmiennicze, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Artykuły 
biurowe, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Artykuły biuro-
we [z wyjątkiem mebli], 21 Kubki, Filiżanki i kubki, Uchwyty 
na kubki, Kubki plastikowe, Kubki papierowe, Kubki szklane, 
Kubki porcelanowe, Kubki ceramiczne, Kubki podróżne, Kub-
ki termiczne, Kubki do napojów, 25 Nakrycia głowy, Odzież, 
Czapki bejsbolówki, Czapki sportowe, Czapki [nakrycia gło-
wy], Kominiarki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szaliki 
[odzież], Chusty [odzież], Szale i chusty na głowę, Rękawiczki 
[odzież], 38 Komunikacja radiowa, Mobilna komunikacja ra-
diowa, Radiowe usługi informacyjne, Nadawanie programów 
drogą radiową, Komunikacja danych drogą radiową, Transfer 
informacji drogą radiową, Transmisja danych przez radio, 
Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie 
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programów telewizyjnych i radiowych, Transmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Nadawanie i transmisja pro-
gramów radiowych, Transmisja radiowa informacji i innych 
programów, Usługi w zakresie internetowych emisji radio-
wych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą 
sieci kablowych, Podcasting, Usługi transmisji cyfrowej, Usłu-
gi transmisji komputerowej, Usługi transmisji danych, Usługi 
transmisji audiowizualnej, Usługi elektronicznej transmisji 
głosu, Usługi elektronicznej transmisji danych, 41 Radiowe 
programy rozrywkowe, Prezentowanie programów radio-
wych, Montaż programów radiowych, Dostarczanie rozrywki 
drogą radiową, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, 
Przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Sprzedaż 
programów radiowych do kilku stacji, Usługi w zakresie pro-
dukcji programów radiowych, Świadczenie usług w zakresie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Realizacja transmisji radiowych.

(210) 538910 (220) 2022 01 21
(731) KAIROS EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) ALGORYTM DWUNASTEK
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 44 Usługi 
fryzjerskie.

(210) 538941 (220) 2022 01 23
(731) CZAPLICKI ŁUKASZ OLFACTORY CONSULTING, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Treasure Island

(531) 02.09.23, 25.07.08, 23.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 4 Świece, Świece perfumowane, Świece sojowe.

(210) 538948 (220) 2022 01 21
(731) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO INTEGRATOR POWERED BY INTERCARS

(531) 26.01.12, 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Pojazdy lądowe, Po-
jazdy drogowe do transportu, Pojazdy dwukołowe, Silniki 

do pojazdów lądowych, Pojazdy silnikowe, Pojazdy tereno-
we, Pojazdy użytkowe i ich części konstrukcyjne, Przyczepy, 
Skutery, Samochody, Amortyzatory do samochodów, Da-
chy, Budy w samochodach, Nadwozia samochodów, Opony 
do samochodów, Podwozia samochodów, Przykrywy, Maski 
silnika samochodów, Łańcuchy do samochodów, Samocho-
dy osobowe, Samochody osobowe i części konstrukcyjne 
do nich, Samochody terenowe, Części konstrukcyjne do sa-
mochodów, Amortyzatory stanowiące części zawieszenia 
pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Części podwozia 
do pojazdów drogowych, Podwozie, Koła do samolotów, 
Urządzenia do ochrony przed kradzieżą do pojazdów, Elek-
tryczne systemy alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą 
stosowane w pojazdach, Elektryczne urządzenia alarmowe 
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, 35 Reklama, 
Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie 
działalności handlowej, Organizowanie, przeprowadzanie 
i nadzorowanie promocyjnych planów motywacyjnych, 
Usługi sprzedaży pojazdów i części zamiennych pojazdów, 
Prezentacja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja sprze-
daży, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów 
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem te-
lekomunikacji lub drogą elektroniczną, Usługi pośrednictwa 
handlowego i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
pojazdów silnikowych, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Usługi w zakresie organizowania pokazów 
towarów związane ze sprzedażą, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Ma-
jątek nieruchomy, Wycena Nieruchomości, Usługi wyceny 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, usłu-
gi finansowe, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w ubezpieczeniach samochodowych, Ubezpieczenia, 
Ubezpieczenia dotyczące nieruchomości, Obciążanie hipo-
teką majątku i gruntu, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów 
i ich części, Naprawa pojazdów w ramach usług pomocy 
drogowej, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Usługi 
instalacyjne części zamiennych do pojazdów, alarmów, urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych, sys-
temów zabezpieczających, elementów wewnętrznych i ze-
wnętrznych pojazdów, Serwisowanie urządzeń, Serwisowa-
nie, przegląd silników pojazdów, Obsługa i naprawa samo-
chodów, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Obsługa 
pojazdów, Obsługa samochodów, Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, Konserwacja i naprawa pojazdów silniko-
wych lądowych, Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych, Naprawa pojazdów mechanicznych, Naprawa 
pojazdów silnikowych, Naprawa pojazdów, Usługi zabezpie-
czania przed korozją, Usługi zabezpieczania podwozia pojaz-
du przed korozją, Zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Serwi-
sowanie pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, 
39 Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi rezerwacji 
wizyt w warsztacie w zakresie konserwacji i naprawy pojaz-
dów mechanicznych, Skomputeryzowane usługi w zakresie 
rezerwacji wizyt w warsztacie w zakresie konserwacji i napra-
wy pojazdów mechanicznych, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Wynajem silnikowych po-
jazdów lądowych, Wynajem środków transportu, Wypoży-
czanie i wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów lądowych, 
Wynajem ciężarówek i przyczep, Wynajmowanie pojazdów 
silnikowych, Wypożyczanie samochodów, 42 Udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi komputerowe w postaci spersona-
lizowanych stron internetowych zawierających informacje 
zdefiniowane przez użytkownika, Zapewnianie niepobieral-
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nego oprogramowania online, Udostępnianie online niepo-
bieralnego oprogramowania do użytku w zarządzaniu baza-
mi danych, Badania techniczne, Badania samochodów.

(210) 538949 (220) 2022 01 21
(731) INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO INTEGRATOR

(531) 26.01.12, 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Pojazdy lądowe, Po-
jazdy drogowe do transportu, Pojazdy dwukołowe, Silniki 
do pojazdów lądowych, Pojazdy silnikowe, Pojazdy tereno-
we, Pojazdy użytkowe i ich części konstrukcyjne, Przyczepy, 
Skutery, Samochody, Amortyzatory do samochodów, Da-
chy, Budy w samochodach, Nadwozia samochodów, Opony 
do samochodów, Podwozia samochodów, Przykrywy, Maski 
silnika samochodów, Łańcuchy do samochodów, Samocho-
dy osobowe, Samochody osobowe i części konstrukcyjne 
do nich, Samochody terenowe, Części konstrukcyjne do sa-
mochodów, Amortyzatory stanowiące części zawieszenia 
pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Części podwozia 
do pojazdów drogowych, Podwozie, Koła do samolotów, 
Urządzenia do ochrony przed kradzieżą do pojazdów, Elek-
tryczne systemy alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą 
stosowane w pojazdach, Elektryczne urządzenia alarmowe 
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, 35 Reklama, 
Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie 
działalności handlowej, Organizowanie, przeprowadzanie 
i nadzorowanie promocyjnych planów motywacyjnych, 
Usługi sprzedaży pojazdów i części zamiennych pojazdów, 
Prezentacja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja sprze-
daży, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów 
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem te-
lekomunikacji lub drogą elektroniczną, Usługi pośrednictwa 
handlowego i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
pojazdów silnikowych, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Usługi w zakresie organizowania pokazów 
towarów związane ze sprzedażą, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Ma-
jątek nieruchomy, Wycena Nieruchomości, Usługi wyceny 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, usłu-
gi finansowe, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w ubezpieczeniach samochodowych, Ubezpieczenia, 
Ubezpieczenia dotyczące nieruchomości, Obciążanie hipo-
teką majątku i gruntu, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów 
i ich części, Naprawa pojazdów w ramach usług pomocy 
drogowej, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Usługi 
instalacyjne części zamiennych do pojazdów, alarmów, urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych, sys-
temów zabezpieczających, elementów wewnętrznych i ze-
wnętrznych pojazdów, Serwisowanie urządzeń, Serwisowa-
nie, przegląd silników pojazdów, Obsługa i naprawa samo-
chodów, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Obsługa 
pojazdów, Obsługa samochodów, Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, Konserwacja i naprawa pojazdów silniko-
wych lądowych, Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-

chodowych, Naprawa pojazdów mechanicznych, Naprawa 
pojazdów silnikowych, Naprawa pojazdów, Usługi zabezpie-
czania przed korozją, Usługi zabezpieczania podwozia pojaz-
du przed korozją, Zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Serwi-
sowanie pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, 
39 Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi rezerwacji 
wizyt w warsztacie w zakresie konserwacji i naprawy pojaz-
dów mechanicznych, Skomputeryzowane usługi w zakresie 
rezerwacji wizyt w warsztacie w zakresie konserwacji i napra-
wy pojazdów mechanicznych, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Wynajem silnikowych po-
jazdów lądowych, Wynajem środków transportu, Wypoży-
czanie i wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów lądowych, 
Wynajem ciężarówek i przyczep, Wynajmowanie pojazdów 
silnikowych, Wypożyczanie samochodów, 42 Udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi komputerowe w postaci spersona-
lizowanych stron internetowych zawierających informacje 
zdefiniowane przez użytkownika, Zapewnianie niepobieral-
nego oprogramowania online, Udostępnianie online niepo-
bieralnego oprogramowania do użytku w zarządzaniu baza-
mi danych, Badania techniczne, Badania samochodów.

(210) 539009 (220) 2022 01 24
(731) NOWOCIEL JAROSŁAW, Grzegorzewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAND LORSON Traditional taste and quality V.S.

(531) 02.01.01, 09.07.09, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.14, 
25.01.15

(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe.

(210) 539014 (220) 2022 01 24
(731) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE

(531) 07.01.24, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe.

(210) 539023 (220) 2022 01 24
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KRAJANA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
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Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na ba-
zie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny 
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizo-
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, to-
warami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, 
Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty goto-
we na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Prze-
twory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, Odzieżowej, Obuwniczej, Raki 
nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wą-
troba, Wędliny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny.

(210) 539050 (220) 2022 01 25
(731) RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) red.Go

(531) 29.01.14, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.03.01, 26.11.13, 
26.04.01, 26.04.04, 26.04.18

(510), (511) 38 Nadawanie programów telewizyjnych dro-
gą satelitarną, Bezprzewodowa transmisja i nadawanie 
programów telewizyjnych, Emisja programów telewizyj-
nych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Zapew-
nianie dostępu telekomunikacyjnego do programów telewi-
zyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życze-
nie, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wi-
deo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], 
Emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą 
[pay-per-view].

(210) 539073 (220) 2022 01 26
(731) BEZŁADA WANDA FIRMA TAKSÓWKARSKA, 

Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) STW

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport pasażerski, Eskortowanie podróżnych, 
Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, 
Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich 
poprzez aplikację online, Organizowanie eskorty podróżnych, 
Organizowanie podróży, Organizowanie podróży z i do hotelu, 
Organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, 
Organizowanie transportu wakacyjnego, Organizowanie trans-
portu dla pasażerów biznesowych, Organizowanie transportu 
pasażerskiego, Organizowanie transportu taksówkowego, Pa-
sażerski transport samochodowy, Planowanie i organizowanie 
podróży, Rezerwacja miejsc na podróż, Świadczenie usług w za-
kresie wycieczek ze zwiedzaniem, Transport bagażu podróżne-
go, Transport drogowy pasażerów, Transport drogowy podróż-
nych, Transport lądowy osób, Transport lądowy podróżnych, 
Transport osób drogą lądową, Transport pasażerów mikrobu-
sem, Transport pasażerów pojazdami z szoferem, Transport 
podróżnych samochodem, Transport podróżnych taksówką, 
Transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Usłu-
gi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, Usługi 
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, 
Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi taksówek, Usługi 
transportu drogowego dla pasażerów, Usługi transportu osób 
niepełnosprawnych, Usługi transportu pasażerskiego drogą lą-
dową, Usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych, 
Usługi w zakresie podróży, Usługi w zakresie rezerwacji podróży 
i środków transportu, Usługi w zakresie transportu drogowe-
go dla osób, Usługi w zakresie transportu i wycieczek dla osób 
niepełnosprawnych, Usługi w zakresie wynajmu samochodów 
z szoferem, Usługi związane z limuzynami, Zapewnianie trans-
portu drogowego osobom w podeszłym wieku, Zapewnianie 
transportu pasażerów drogą lądową.

(210) 539196 (220) 2022 01 28
(731) BROWAR BIAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR BIAŁY NATURALNIE Z PODLASIA
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje 
bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje].

(210) 539197 (220) 2022 01 28
(731) BROWAR BIAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BROWAR BIAŁY
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(531) 05.11.15, 19.07.01, 27.05.01, 27.05.13, 24.03.07, 24.03.14, 
24.03.18, 26.01.04

(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu sa-
ison, Piwo typu koźlak, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu 
ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Korzenne piwa, 
Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja piwa, Brzeczka 
piwna, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie piwa, 
Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, 
Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne 
ale (IPA), Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Ekstrakty chmielo-
we do sporządzania napojów, Wody mineralne, Wody mine-
ralne i gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe, 
Soki owocowe [napoje], Woda sodowa, Aromatyzowane 
napoje gazowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z piwem, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających piwo, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, 40 Usługi browar-
nicze, Warzenie piwa.

(210) 539221 (220) 2022 01 28
(731) KWIATKOWSKI ROBERT, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAGLOT rzeszowska akademia gier logicznych 

TALENT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.01.02, 21.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 539222 (220) 2022 01 31
(731) SOLIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.01.03, 26.02.07, 26.04.02
(510), (511) 36 Kompleksowe usługi deweloperskie w za-
kresie organizacji procesów inwestycyjnych (pozyskiwa-
nie nieruchomości, załatwianie formalności) oraz w zakre-
sie obrotu nieruchomościami na etapie wstępnym (trans-

akcje kupna, sprzedaży, wynajmu), realizacji (inwestycje 
deweloperskie) oraz komercjalizacji (wynajem domów, 
mieszkań, innych nieruchomości, komercjalizacja osie-
dli), Doradztwo i pośrednictwo w sprawach finansowych 
i inwestycyjnych związanych z usługami deweloperskimi, 
Usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości z funduszy 
własnych i powierzonych, Wycena nieruchomości, Analizy 
ekonomiczne i finansowe, badanie zdolności kredytowej, 
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, agen-
cje nieruchomości, Wynajem domów, wynajem miesz-
kań, wynajem powierzchni biurowych, Zakup terenu pod 
budowę na rzecz własnych inwestycji jak i osób trzecich, 
37 Usługi budowlane, usługi budowlane konstrukcyjne, 
wykończeniowe, instalacyjne i konserwatorskie, Usługi de-
weloperskie w zakresie budowy budynków mieszkalnych, 
garaży, miejsc parkingowych, budowli użyteczności pu-
blicznej, Prace remontowo wykończeniowe, Usługi w za-
kresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany 
w ramach usług developerskich usługi budowlane, usługi 
budowlane konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne 
i konserwatorskie, Usługi w zakresie nadzoru budowlane-
go, w tym nadzór budowlany w ramach usług developer-
skich, 42 Usługi w zakresie projektowania architektonicz-
nego (projektowanie budynków, projektowanie wnętrz), 
budowlanego i urbanistycznego, Doradztwo budowlane, 
Nadzór wykonawczy, Badania, ekspertyzy, opinie i analizy 
techniczne w zakresie budownictwa, ekspertyzy i pomia-
ry geologiczne i geodezyjne dla budownictwa oraz po-
wykonawcze.

(210) 539227 (220) 2022 01 31
(731) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) Zbożenka
(510), (511) 29 Roślinne substytuty mleka, substytuty mle-
ka, mleko roślinne, mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko 
ryżowe, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko orga-
niczne, mleko owsiane, mleko z orzeszków ziemnych, napo-
je zawierające bakterie kwasu mlekowego, mleko z nasion 
konopi, 30 Kawa, namiastki kawy, substytuty kawy, napoje 
na bazie kawy, kawa zbożowa, preparaty roślinne zastępują-
ce kawę, 35 Przygotowywanie i prowadzenie kampanii rekla-
mowych, Usługi reklamowe.

(210) 539229 (220) 2022 01 31
(731) GRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) Zbożenka inspiruje
(510), (511) 29 Roślinne substytuty mleka, Substytuty mleka, 
Mleko roślinne, Mleko sojowe, Mleko migdałowe, Mleko ryżo-
we, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko organiczne, 
Mleko owsiane, Mleko z orzeszków ziemnych, Napoje zawie-
rające bakterie kwasu mlekowego, Mleko z nasion konopi, 
30 Kawa, Namiastki kawy, Substytuty kawy, Napoje na bazie 
kawy, Kawa zbożowa, Preparaty roślinne zastępujące kawę, 
35 Przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
Usługi reklamowe.

(210) 539259 (220) 2022 02 01
(731) RÓŻAŃSKA MARIANNA MAR-POL 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWE, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) W WINNER

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 24 Tkaniny, Dzianina, 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
cia głowy.

(210) 539268 (220) 2022 01 31
(731) DĄBAŁA EDYTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fajna Klima

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów 
osobowych i furgonetek, 35 Pozostałe doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet, Pozostała sprzedaż detaliczna pro-
wadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  
36 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi, Kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, 37 Wykonywanie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Wynajem 
i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr mate-
rialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, Zakładanie sto-
larki budowlanej.

(210) 539274 (220) 2022 01 31
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pokój Since 1949 Krówki MILK FUDGE HIGH QUALITY 

GUARANTEE GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI 
TRADYCJA OD 1949

(531) 03.04.02, 03.07.11, 05.05.04, 06.01.02, 08.01.23, 08.03.01, 
09.01.10, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Słodycze [nie do celów leczniczych], Cukierki, 
Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówki [cukierki], Cu-
kierki o smaku toffi, Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi 
sprzedaży związane z następującymi towarami: słodycze 
[nie do celów leczniczych], cukierki, cukierki ciągutki, po-
madki [cukierki], krówki [cukierki], cukierki o smaku toffi, wy-
roby cukiernicze, batony, Organizowanie targów i wystaw, 
Reklama.

(210) 539276 (220) 2022 01 31
(731) KALMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) kalmedica
(510), (511) 44 Usługi medyczne, doraźna pomoc medycz-
na, kliniki medyczne, Usługi lekarskie, usługi w zakresie pro-
wadzenia specjalistycznych przychodni lekarskich różnych 
specjalności, doradztwo w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
Usługi okulistyczne dorosłych i dzieci, operacje zaćmy, lase-
rowa korekcja wzroku, Usługi optyczne, badanie wzroku, do-
bór soczewek kontaktowych, konsultacje w zakresie korekcji 
wzroku, Usługi ortopedyczne i chirurgiczne, chirurgia ura-
zowa, chirurgia ręki, Usługi pracowni analitycznej i diagno-
stycznej, diagnostyka laboratoryjna, Usługi stomatologicz-
ne, protetyka stomatologiczna, Usługi otolaryngologiczne, 
protetyka słuchu, Usługi urologiczne, Usługi rehabilitacyjne, 
fizykoterapia, masaż, Usługi pielęgniarskie, opieka zdrowot-
na, opieka pielęgniarska, Pielęgniarska opieka długotermino-
wa, stacjonarna opieka pielęgniarska, Usługi diagnostyczne, 
usługi pracowni RTG.

(210) 539282 (220) 2022 01 31
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.02, 09.01.10, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze [nie do celów leczniczych], Cukierki, 
Cukierki ciągutki, Pomadki [cukierki], Krówki [cukierki], Cu-
kierki o smaku toffi, Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi 
sprzedaży związane z następującymi towarami: słodycze 
[nie do celów leczniczych], cukierki, cukierki ciągutki, po-
madki [cukierki], krówki [cukierki], cukierki o smaku toffi, wy-
roby cukiernicze, batony, Organizowanie targów i wystaw, 
Reklama.

(210) 539301 (220) 2022 02 01
(731) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 04.05.04, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, Nauczanie przedszkolne, 
Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], 
Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Edukacja, Edu-
kacja dorosłych, Akademie, Nauczanie w szkołach podsta-
wowych, 43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki opieki 
dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla 
osób starszych, Mobilne żłobki, Opieka nad dziećmi w klu-
bach malucha, Opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 539304 (220) 2022 02 01
(731) CIERZAN DAWID, Piastowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZESTRZEŃ

(531) 01.05.15, 03.07.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Admi-
nistrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nie-
ruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena i wycena 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Odbiera-
nie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzier-
żawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomo-

ści, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Timesharing nieruchomości, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsię-
biorstw, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie 
wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nie-
ruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji po-
średnictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji 
w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w za-
kresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nie-
ruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące 
nieruchomości, 42 Usługi projektowania wnętrz uwzględ-
niające zasady feng shui, Planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące pro-
jektowania wnętrz.

(210) 539339 (220) 2022 02 01
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z OTWARTYCH KADZI TRADYCYJNE SŁODOWANIE 

Stary BROWAR GŁUBCZYCE PIWO JASNE PEŁNE

(531) 25.01.15, 07.01.14, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 539378 (220) 2022 02 02
(731) NEJMAN RAFAŁ, Dopiewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALF A MEAL
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(531) 11.01.01, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
29 Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posił-
ków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie orzechów, 
Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spo-
żywcze na bazie soi, 30 Ziarna przetworzone, skrobia i wyro-
by z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(210) 539383 (220) 2022 02 02
(731) GWIZDAŁA KRZYSZTOF ISTOTNE INFORMACJE, 

Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) gliniada
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Imprezy 
kulturalne, Imprezy taneczne, Malowanie twarzy, Organiza-
cja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie i prowa-
dzenie imprez kulturalnych i artystycznych związanych z pu-
blicznym malowaniem leiwem glinianym ludzi lub ich odzie-
ży, zwierząt, przedmiotów, 44 Higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, Malowanie leiwem glinianym istot ludzkich 
jako usługa ozdabiania ciała.

(210) 539384 (220) 2022 02 02
(731) GWIZDAŁA KRZYSZTOF ISTOTNE INFORMACJE, 

Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) glinolud
(510), (511) 41 Malowanie twarzy, Usługi w zakresie przed-
stawień na żywo, Organizowanie i prowadzenie imprez 
kulturalnych i artystycznych związanych z publicznym ma-
lowaniem ciała leiwem glinianym, 44 Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Malowanie ciała leiwem glinianym istot 
ludzkich jako usługa ozdabiania ciała.

(210) 539398 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne

(531) 02.01.16, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Usługi Medyczne.

(210) 539399 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne

(531) 02.01.16, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Usługi Medyczne.

(210) 539400 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medycyny Rodzinnej

(531) 02.01.16, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 Usługi Medyczne.

(210) 539401 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medycyny Rodzinnej

(531) 27.05.01, 02.01.16, 02.01.30
(510), (511) 44 Usługi Medyczne.

(210) 539402 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne w Ostrołęce

(531) 27.05.01, 02.01.16, 02.01.30
(510), (511) 44 Usługi Medyczne.

(210) 539411 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne

(531) 02.01.16, 02.01.30, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
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(210) 539412 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne w Ostrołęce

(531) 02.01.16, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 539415 (220) 2022 02 02
(731) SUSKA-SZAŁKOWSKA AGNIESZKA CENTRUM 

MEDYCZNE NZOZ ESTEDENT, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Medyczne

(531) 02.01.16, 02.01.30, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 539426 (220) 2022 02 03
(731) CAŁKO KAROLINA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobry DZIK

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.12, 27.05.17, 03.04.18
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do ak-
cesoriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, 
w tym również obuwie i nakrycia głowy.

(210) 539451 (220) 2022 02 04
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wszystko.pl

(531) 29.01.05, 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-
line, Aplikacje mobilne do zarządzania sprzedażą w sklepie 
online, Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą w skle-
pie online, Aplikacje mobilne do zarządzania sprzedażą 
na platformie internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Oprogramowanie do zarządzania sprze-
dażą na platformie internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 35 Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stro-
nach internetowych na reklamę towarów i usług, Udo-
stępnianie przestrzeni reklamowej w Internecie dla osób 
trzecich w zakresie ogłoszeń drobnych, Rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Prezentacja firm oraz ich to-
warów i usług w Internecie, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Świadczenie usług porównania cen online, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
Internetu, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Usługi aukcyjne online za pośrednic-
twem Internetu, Usługi handlowe online, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Zapewnianie platformy interne-
towej dla nabywców i sprzedawców towarów w związku 
z następującymi towarami: materiały budowlane, oświetle-
nie, artykuły do wyposażenia domu, meble, artykuły do pie-
lęgnacji ogrodu, artykuły do rekreacji w ogrodzie, artykuły 
budowlane, obuwie i odzież dla dzieci, artykuły higieniczne 
dla dzieci, zabawki, konsole do gier, sprzęt gospodarstwa 
domowego, w szczególności elektroniczny, elektronika 
użytkowa, w szczególności telefony, komputery, telewizory, 
aparaty fotograficzne, narzędzia ręczne, narzędzia mecha-
niczne, w szczególności elektryczne, odzież, nakrycia gło-
wy, obuwie oraz części do nich, motocykle, quady, rowery, 
części i osprzęt do pojazdów lądowych, w szczególności 
samochodów, motocykli, rowerów, opony, felgi, artykuły 
i sprzęt sportowy, łodzie i części do nich, artykuły i sprzęt 
turystyczny, samochodowe foteliki dziecięce, wózki dziecię-
ce, dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyję-
cia, sprzęt wędkarski, instrumenty muzyczne, książki, gazety, 
komiksy, bilety, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach oraz w formie do pobrania online, gry, w tym gry elek-
troniczne, żywność, w szczególności mięso, ryby, produkty 
zbożowe, przetwory z warzyw i owoców, słodycze, nabiał, 
świeże owoce i warzywa, żywność dla dzieci i niemowląt, 
napoje bezalkoholowe, alkohol i piwo, kosmetyki, artykuły 
do pielęgnacji urody, przybory kosmetyczne do higieny 
i pielęgnacji urody, produkty higieniczne, leki wydawane 
bez recepty, Urządzenia ortopedyczne, urządzenia i przy-
rządy do fizjoterapii i rehabilitacji, suplementy diety, karma 
dla zwierząt, środki czyszczące, urządzenia i instrumenty 
medyczne, wyposażenie szpitali i gabinetów lekarskich, wy-
posażenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gadżety 
i zabawki erotyczne, środki i przybory do pielęgnacji urody 
zwierząt, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, przybory szkolne, artykuły biu-
rowe, maszyny biurowe, artykuły związane z bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, statuetki i dzieła sztuki wykonane 
z dowolnego materiału, antyki, biżuteria, kamienie szlachet-
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ne, zegarki, wyroby ceramiczne, produkty numizmatyczne, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców usług w związku z następującymi usługami: kursy 
szkoleniowe, w tym kursy online, usługi reklamowe, usługi 
edukacyjne, usługi sprzątania, usługi doradztwa bizneso-
wego, usługi konsultingowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej, w tym także świadczone online, w związku 
z następującymi towarami: materiały budowlane, oświetle-
nie, artykuły do wyposażenia domu, meble, artykuły do pie-
lęgnacji ogrodu, artykuły do rekreacji w ogrodzie, artykuły 
budowlane, obuwie i odzież dla dzieci, artykuły higieniczne 
dla dzieci, zabawki, konsole do gier, sprzęt gospodarstwa 
domowego, w szczególności elektroniczny, elektronika 
użytkowa, w szczególności telefony, komputery, telewizory, 
aparaty fotograficzne, narzędzia ręczne, narzędzia mecha-
niczne, w szczególności elektryczne, odzież, nakrycia głowy, 
obuwie oraz części do nich, motocykle, quady, rowery, czę-
ści i osprzęt do pojazdów lądowych, w szczególności samo-
chodów, motocykli, rowerów, opony, felgi, artykuły i sprzęt 
sportowy, łodzie i części do nich, artykuły i sprzęt turystycz-
ny, samochodowe foteliki dziecięce, wózki dziecięce, deko-
racje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia, sprzęt 
wędkarski, instrumenty muzyczne, książki, gazety, komiksy, 
bilety, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach oraz 
w formie do pobrania online, gry, w tym gry elektroniczne, 
żywność, w szczególności mięso, ryby, produkty zbożowe, 
przetwory z warzyw i owoców, słodycze, nabiał, świeże 
owoce i warzywa, żywność dla dzieci i niemowląt, napoje 
bezalkoholowe, alkohol i piwo, kosmetyki, artykuły do pielę-
gnacji urody, przybory kosmetyczne do higieny i pielęgna-
cji urody, produkty higieniczne, leki wydawane bez recepty, 
urządzenia ortopedyczne, urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii i rehabilitacji, suplementy diety, karma dla zwierząt, 
środki czyszczące, urządzenia i instrumenty medyczne, 
wyposażenie szpitali i gabinetów lekarskich, wyposażenie 
salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gadżety i zabawki 
erotyczne, środki i przybory do pielęgnacji urody zwierząt, 
materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, przybory szkolne, artykuły biurowe, maszy-
ny biurowe, artykuły związane z bezpieczeństwem i higie-
ną pracy, statuetki i dzieła sztuki wykonane z dowolnego 
materiału, antyki, biżuteria, kamienie szlachetne, zegarki, 
wyroby ceramiczne, produkty numizmatyczne, 42 Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) do obsługiwania sklepu online, 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zarządzania sprze-
dażą w sklepie online, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
do zarządzania sprzedażą na platformie internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 539455 (220) 2022 02 04
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Laktoferin Nucleo
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki 
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności 
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne 
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla nie-
mowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 539471 (220) 2022 02 04
(731) CASHLESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) instapay

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 24.15.03, 24.15.21
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 41 Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 539477 (220) 2022 02 04
(731) BACA MICHAŁ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) DOBRY GRACZ
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjer-
skie, Usługi salonów fryzjerskich.

(210) 539478 (220) 2022 02 04
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMPIRIUSZ
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, 
Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycz-
nych, Urządzenia audiowizualne, Urządzenia i przyrządy 
szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do na-
uczania, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami 
instruktażowymi, Urządzenia i przyrządy badawcze, Urzą-
dzenia i przyrządy laboratoryjne, Symulatory, Symulatory 
do symulacji laboratorium, Sprzęt komputerowy, Komputery 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Opro-
gramowanie edukacyjne, Oprogramowanie szkoleniowe, 
Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Oprogramo-
wanie rzeczywistości wirtualnej, Modele do rzeczywistości 
wirtualnej, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Opro-
gramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Opro-
gramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Okulary 
do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywi-
stości rozszerzonej do symulacji, Modele do rzeczywisto-
ści rozszerzonej, Wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej 
zakładane na głowę, Urządzenia holograficzne, Urządzenia 
holograficzne do wyświetlania holograficznych wideo, ob-
razów statycznych, grafik oraz plików multimedialnych, Ro-
boty edukacyjne, Środki edukacyjne do pobrania, Materiały 
edukacyjne i instruktażowe, do pobrania, Podręczniki szkole-
niowe w formacie elektronicznym, Podręczniki szkoleniowe 
w formie programu komputerowego, E-booki, Audiobooki, 
16 Materiały edukacyjne i instruktażowe, Publikacje edu-
kacyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki edukacyjne, Karty 
pracy, Scenariusze lekcji, 41 Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów dotyczących edukacji i nauczania, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów on-line dotyczących edukacji 
i nauczania, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia nauczy-
cieli, Udzielanie konsultacji i porad z zakresu edukacji i na-
uczania, Udzielanie konsultacji i porad on-line z zakresu edu-
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kacji i nauczania, Zapewnianie dostępu do materiałów edu-
kacyjnych i szkoleniowych on-line za pośrednictwem stron 
internetowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line [niepobieralnych], Publikowanie drogą elektroniczną 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, Usługi edukacyj-
ne, mianowicie zapewnienie interaktywnej edukacji z wyko-
rzystaniem wirtualnej rzeczywistości, rzeczywistości miesza-
nej lub rzeczywistości rozszerzonej, 42 Udostępnianie online 
oprogramowania edukacyjnego nie do pobrania, Udostęp-
nianie online oprogramowania nie do pobrania do symulacji 
laboratorium, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platfor-
ma jako usługa [PaaS].

(210) 539489 (220) 2022 02 05
(731) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA  

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 50

(531) 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 
26.11.01, 27.07.01, 03.07.21, 26.01.16, 26.01.18, 09.01.10

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539490 (220) 2022 02 05
(731) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA  

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 30

(531) 29.01.13, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 26.11.01, 
26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 03.07.21, 09.01.10, 27.07.01

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539491 (220) 2022 02 05
(731) AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA  

STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 21

(531) 29.01.06, 29.01.08, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 
03.07.21, 09.01.10, 26.11.01

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 539520 (220) 2022 02 07
(731) PALUCH MARCIN STALBUD, Skaryszew
(540) (znak słowny)
(540) StalBud
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, 
remontowe i konserwacyjne w zakresie budowy nieru-
chomości, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i bu-
rzącego, przygotowywanie terenów pod budowę i za-
rządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
Usługi napraw budowlanych, usługi rozbiórki i przygoto-
wywania terenu pod budowę, w tym burzenie budynków 
i pozostałych obiektów budowlanych, roboty ziemne, 
odwadnianie terenu, drenowanie terenów, wykopy i wier-
cenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu 
dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych 
i podobnych, Usługi w zakresie wykonywania instalacji 
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych 
instalacji budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i kli-
matyzacyjnych, dźwigowych, schodów ruchomych, drzwi 
automatycznych i obrotowych, anten, instalacji odgromo-
wej, izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej, 
instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, in-
stalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, 
Usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, 
w tym tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, po-
sadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie 
płytek podłogowych i ściennych ceramicznych, betono-
wych lub kamiennych, układanie pokryć dywanowych 
i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie 
budynków, Usługi w zakresie specjalistycznych robót bu-
dowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć da-
chowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa 
fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych 
i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświe-
tleniowych i systemów sygnalizacji.

(210) 539521 (220) 2022 02 07
(731) ŚWIDZIŃSKI BARTŁOMIEJ, MACIOCHA DARIUSZ JTBD 

SPÓŁKA CYWILNA, Łapczyca
(540) (znak słowny)
(540) PIETRO
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe, papierosy, cyga-
ra, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy.
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(210) 539522 (220) 2022 02 04
(731) PINDUR PAWEŁ, Knurów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKAN

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Podcasty do pobrania, Nagrania multimedialne, 
Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Pliki 
muzyczne do pobierania, Nagrania muzyczne w postaci płyt, 
Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Cyfrowe taśmy audio, 
Kasety taśmowe audio, Płyty winylowe, 41 Usługi wydawnicze 
( w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawni-
cze w zakresie utworów muzycznych, Muzyczne usługi wy-
dawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Tworzenie 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,  
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Usługi studia na-
grań, Usługi studiów nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie 
muzycznych studiów nagrań, Publikowanie multimediów, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie multimedialne ma-
gazynów, czasopism i gazet, Usługi publikowania cyfrowych 
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

(210) 539526 (220) 2022 02 07
(731) KIR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) KirBud
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, re-
montowe i konserwacyjne w zakresie budowy nieruchomo-
ści, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzącego, 
przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie nimi, 
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi napraw bu-
dowlanych, usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod 
budowę, w tym burzenie budynków i pozostałych obiektów 
budowlanych, roboty ziemne, odwadnianie terenu, dreno-
wanie terenów, wykopy i wiercenia próbne mające na celu 
badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geo-
fizycznych, geologicznych i podobnych, Usługi w zakresie 
wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyj-
nych oraz pozostałych instalacji budowlanych, w tym ciepl-
nych, gazowych i klimatyzacyjnych, dźwigowych, schodów 
ruchomych, drzwi automatycznych i obrotowych, anten, 
instalacji odgromowej, izolacji termicznej, akustycznej i prze-
ciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożarowego systemu 
zraszającego, instalacji alarmowych i pozostałych instalacji 
elektrycznych, Usługi w zakresie wykończeniowych robót 
budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki bu-
dowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, 
układanie płytek podłogowych i ściennych ceramicznych, 
betonowych lub kamiennych, układanie pokryć dywano-
wych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie 
budynków, Usługi w zakresie specjalistycznych robót bu-
dowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć dacho-
wych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa funda-
mentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodo-
chronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych 
i systemów sygnalizacji.

(210) 539547 (220) 2022 02 07
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) BOBSTRONG
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa i sadownictwa, Środki chemiczne ochrony roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, 
ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulujące wzrost ro-
ślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Adiuwanty, 
Biostymulatory, 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona dla 
rolnictwa.

(210) 539548 (220) 2022 02 07
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBSTRONG

(531) 05.09.19, 04.05.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa i sadownictwa, Środki chemiczne ochrony roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, 
ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulujące wzrost ro-
ślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Adiuwanty, 
Biostymulatory, 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona dla 
rolnictwa.

(210) 539572 (220) 2022 02 07
(731) SURUŁO-SANOCKA MAGDALENA, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) IMMOBOOKING
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputero-
wej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w In-
ternecie, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe 
w zakresie branży nieruchomości poprzez Internet, udo-
stępnianie powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń rekla-
mowych lub handlowych o tematyce nieruchomości po-
przez Internet, 36 Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, 42 Administrowanie stronami 
komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworze-
nie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych 
przez Internet.

(210) 539586 (220) 2022 02 08
(731) ŚLIWOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI 

CUKIERNICZEJ ESBIS, Kobylnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ESBIS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze.

(210) 539593 (220) 2022 02 08
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PicoCare
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, Lasery do użytku medycznego, Lasery do zabiegów 
kosmetycznych twarzy i skóry, Lasery do celów medycznych, 
Lasery do niemedycznego użytku kosmetycznego, Lasery 
do usuwania tatuaży.

(210) 539607 (220) 2022 02 08
(731) EVELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVELSTAR

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Negocjowa-
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
39 Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i ma-
gazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu.

(210) 539608 (220) 2022 02 08
(731) EVELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) EVELCARS
(510), (511) 39 Usługi wynajmu związane z pojazdami, trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu.

(210) 539634 (220) 2022 02 09
(731) CHORĄŻYCZEWSKI JERZY, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe WARSZTAT

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 539652 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) LOLITKA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych.

(210) 539653 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) PINK FURY
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, karto-
niki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty 
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania 
napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje.

(210) 539654 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) PINKY VAPE
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje.
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(210) 539672 (220) 2022 02 09
(731) PAWŁOWSKA IZABELA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WEAR WOLF
(510), (511) 9 Etui na telefony komórkowe, Skórzane etui 
na telefony komórkowe, Etui na smartfony, Etui na okulary, 
Futerały na okulary, Okulary, Modne okulary, Modne okulary 
przeciwsłoneczne, 14 Zegarki, Zegarki na rękę, Zegarki spor-
towe, Biżuteria, Breloczki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdo-
by lub breloczki), 18 Artykuły podróżne [walizki, torby], Małe 
torby dla mężczyzn, Sportowe torby, Torby, Plecaki, Portfele, 
Portfele na karty, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski, 
Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski tekstylne, 35 Sprzedaż detaliczna oraz sprze-
daż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, 
w tym również obuwie i nakrycia głowy, paski skórzane, tor-
by, plecaki, portfele, okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui 
na telefony, etui na smartfony, breloczki do kluczy.

(210) 539673 (220) 2022 02 09
(731) PAWŁOWSKA IZABELA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEAR WOLF

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.15, 03.01.08
(510), (511) 9 Etui na telefony komórkowe, Skórzane etui 
na telefony komórkowe, Etui na smartfony, Etui na okulary, 
Futerały na okulary, Okulary, Modne okulary, Modne oku-
lary przeciwsłoneczne, 14 Zegarki, Zegarki na rękę, Zegarki 
sportowe, Biżuteria, Breloczki do kluczy, Wisiorki do kluczy 
(ozdoby lub breloczki), 18 Artykuły podróżne [walizki, torby], 
Małe torby dla mężczyzn, Sportowe torby, Plecaki, Portfele, 
Portfele na karty, Torby, 25 Nakrycia głowy, Paski materiało-
we [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tek-
stylne, Odzież, Obuwie, 35 Sprzedaż detaliczna oraz sprze-
daż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, 
w tym również obuwie i nakrycia głowy, paski skórzane, tor-
by, plecaki, portfele, okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui 
na telefony, etui na smartfony, breloczki do kluczy.

(210) 539711 (220) 2022 02 10
(731) IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) IT SAMURAI
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Oprogramowanie 
komputerowe, Dane zapisane elektronicznie, Dyski optycz-
ne zapisane, Dyski wstępnie zaprogramowane, Podłoża 
do nośników zapisu [optyczne], Zapisane pliki danych, Opro-
gramowanie komputerowe przeznaczone do sprawdzania 

wiedzy programistycznej, 41 Programowanie serwisów in-
formacyjnych do transmisji przez Internet, Programowanie 
[układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach kom-
puterowych, Teleturnieje dla programistów, Produkcja, orga-
nizacja i udostępnianie online turniejów dla programistów, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowa-
nie i opracowywanie produktów multimedialnych, Usługi 
w zakresie grafiki komputerowej, Programowanie kompute-
rowe, Projektowanie i opracowywanie programów kompu-
terowych.

(210) 539733 (220) 2022 02 10
(731) ODPOCZNIJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UKOI
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Bezza-
łogowe pojazdy przewozowe, Pasażerskie pojazdy mecha-
niczne, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy bezzało-
gowe, Pojazdy autonomiczne, Kampery, Kampery [pojazdy 
rekreacyjne], Naczepy, Naczepy do ciągników, Pojazdy kem-
pingowe, Pojazdy lądowe ciągnięte przez ciągnik, Pojazdy 
transportowe bez kierowcy, Pojazdy wyposażone w po-
mieszczenia mieszkalne, Pojemniki na kółkach do transpor-
tu towarów, Przyczepa, Przyczepy, Przyczepy do pojazdów, 
Przyczepy do cystern, Przyczepy do lądowych pojazdów 
mechanicznych, Przyczepy do przewożenia materiałów 
sypkich, Przyczepy do przewożenia rowerów, Przyczepy 
do przewozu koni, Przyczepy do przewozu ładunków, Przy-
czepy do użytku wraz z ciężarówkami, Przyczepy drogowe, 
Przyczepy kempingowe, Przyczepy kempingowe [pojazdy], 
Przyczepy mieszkalne [karawany], Przyczepy na sprzęt, Przy-
czepy na żywy inwentarz, Przyczepy [pojazdy], Przyczepy 
towarowe, Przyczepy transportowe, Przyczepy turystyczne 
mieszkalne, Samochody kempingowe, Samochody pikapy 
z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], Urządze-
nia do poruszania się po lądzie, Wagony chłodnie, Wagony 
do transportu towaru, Wagony i ich części konstrukcyjne, 
Wagony pasażerskie [kolejowe], Wagony restauracyjne, 
Wozy, Wozy kopalniane, Wozy odlewnicze, Żaglowozy, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni 
biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.

(210) 539847 (220) 2022 02 15
(731) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CloudTAX

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi 
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doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt 
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podat-
kowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachun-
kowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi 
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
informacja o powyższych usługach, 36 Doradztwo podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane 
z podatkami [nie księgowość], Konsultowanie zeznań podat-
kowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków].

(210) 539879 (220) 2022 02 15
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 06.01.04, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.23, 26.07.25
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieśl-
nicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, 
Piwo pełne jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Piwo 
o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Korzenne piwa, Piwa 
smakowe, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości 
alkoholu, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Mineralizo-
wane piwa, Drinki na bazie piwa, Czarne piwo [piwo ze słodu 
palonego], Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Indyjskie piwa jasne 
ale (IPA), Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwo-
warskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodo-
wych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu 
saison, piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw 
jasnych typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów 
na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów, 
stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholo-
wych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się 
z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw, drinków na bazie 
piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43 Usługi ho-
telowe, udostępnianie miejsc noclegowych, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi klubów w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie 
pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Bary, 
Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsłu-
gi, Hotelowe usługi kateringowe, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje 

dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoob-
sługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie na-
pojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i na-
pojów, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, Serwowanie napojów w małych browarniach, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach.

(210) 539885 (220) 2022 02 15
(731) PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSPODA POD GAJEM

(531) 01.01.05, 01.01.10, 05.01.07, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.11, 
27.05.17, 29.01.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
27.05.10

(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Kafeterie [bufety], 
Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Re-
stauracje samoobsługowe, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Orga-
nizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w za-
kresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, 
Usługi barowe, Udostępnianie obiektów na imprezy i tym-
czasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo-
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 539899 (220) 2022 02 16
(731) GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin
(540) (znak słowny)
(540) Q-WATER X-POWER
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Pre-
paraty do prania, Środki do czyszczenia pojazdów, Barwniki 
do celów kosmetycznych, Wosk samochodowy, Wosk kar-
nauba do samochodów, Wosk do karoserii samochodów 
ze szczeliwem do farb, Szampony do pojazdów, Szampo-
ny do mycia samochodów, Środki do polerowania samo-
chodów, Środki do polerowania opon pojazdów, Środki 
do nadawania połysku samochodom, Spryskiwacze szyb 
samochodowych (Płyny do -), Preparaty czyszczące do sa-
mochodów, Płyny do czyszczenia przedniej szyby samo-
chodowej, Detergenty do samochodów, Preparaty myjące 
do pojazdów, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie higieniczne 
[pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie 
i polerowanie pojazdów silnikowych, Doradztwo dotyczące 
naprawy pojazdów, Dostarczanie informacji o konserwacji 
pojazdów, Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, we-
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wnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], 
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Konserwacja pojaz-
dów, Mycie pojazdów, Nakładanie farb antykorozyjnych 
na pojazdy, Naprawa instalacji do mycia pojazdów, Zabez-
pieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Usługi myjni 
pojazdów, Polerowanie pojazdów, Czyszczenie pojazdów.

(210) 539911 (220) 2022 02 15
(731) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL Finance

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Wyceny dla 
celów ubezpieczeniowych, Usługi wyceny, regulowania, 
rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubez-
pieczeniowych, Administrowanie roszczeniami ubezpie-
czeniowymi, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpiecze-
niowe, Usługi w zakresie likwidacji szkód z tytułu ubez-
pieczenia, Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, 
Zarządzanie stratami ubezpieczeniowymi, Usługi w za-
kresie szacowania strat, Ocena strat ubezpieczeniowych, 
Planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń, Admi-
nistrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi, 
Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje finanso-
we, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środków 
finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, Ad-
ministrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo 
inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwe-
stycji, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Administro-
wanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawiera-
nie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych 
i emerytalnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli 
papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finan-
sowym i inwestycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania 
aktywami, Analizy finansowe, Tworzenie i obsługa pro-
gramów oszczędnościowych, Usługi maklerskie, Usługi 
giełdowe, Usługi udostępniania informacji oraz notowań 
giełdowych, Usługi udostępniania informacji dotyczących 
inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Usługi 
nabywania wierzytelności, Obrót czekowy i wekslowy, 
Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi depozytowe, Le-
asing finansowy, Faktoring, Pośrednictwo w zakresie pa-
pierów wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walu-
towe, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usłu-
gi bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim 
przez Internet, Bankowość internetowa, Bankowość tele-
foniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje 
bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, Usługi w zakresie do-
konywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart 
kredytowych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponso-
ring imprez kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyj-
ne, sportowe oraz ekologiczne, Usługi doradcze, konsulta-
cyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich wyżej 
wymienionych usług.

(210) 539912 (220) 2022 02 15
(731) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowny)
(540) AL Ubezpieczenia
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Informacja o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubez-
pieczeniowych, Usługi wyceny, regulowania, rozliczania, 
rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, 
Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwa-
rancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubez-
pieczeniowymi, Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena 
strat ubezpieczeniowych, Planowanie finansowe w zakresie 
ubezpieczeń, Administrowanie i zarządzanie planami ubez-
pieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje 
finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środ-
ków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, 
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo 
inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwesty-
cji, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Administrowanie 
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emery-
talnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów 
wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwe-
stycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy 
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościo-
wych, Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępnia-
nia informacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępnia-
nia informacji dotyczących inwestycji giełdowych i makler-
stwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót 
czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi 
depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring, Pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradz-
two walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące wa-
lut, Usługi bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpo-
średnim przez Internet, Bankowość internetowa, Bankowość 
telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje 
bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, Usługi w zakresie doko-
nywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredyto-
wych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez 
kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz 
ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne 
i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 539913 (220) 2022 02 15
(731) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL Finance

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Informacja o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubez-
pieczeniowych, Usługi wyceny, regulowania, rozliczania, 
rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, 
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Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwa-
rancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubez-
pieczeniowymi, Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena 
strat ubezpieczeniowych, Planowanie finansowe w zakresie 
ubezpieczeń, Administrowanie i zarządzanie planami ubez-
pieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje 
finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środ-
ków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, 
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo 
inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwesty-
cji, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Administrowanie 
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emery-
talnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów 
wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwe-
stycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy 
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościo-
wych, Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępnia-
nia informacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępnia-
nia informacji dotyczących inwestycji giełdowych i makler-
stwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót 
czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi 
depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring, Pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradz-
two walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące wa-
lut, Usługi bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpo-
średnim przez Internet, Bankowość internetowa, Bankowość 
telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje 
bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, Usługi w zakresie doko-
nywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredyto-
wych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez 
kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz 
ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne 
i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 539914 (220) 2022 02 15
(731) AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL Ubezpieczenia

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Informacja o ubezpieczeniach, Wyceny dla celów ubez-
pieczeniowych, Usługi wyceny, regulowania, rozliczania, 
rozstrzygania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, 
Administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, Gwa-
rancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi w za-
kresie likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia, Zarządzanie 
ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie stratami ubez-
pieczeniowymi, Usługi w zakresie szacowania strat, Ocena 
strat ubezpieczeniowych, Planowanie finansowe w zakresie 
ubezpieczeń, Administrowanie i zarządzanie planami ubez-
pieczeniowymi, Usługi finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Informacje 
finansowe, Operacje finansowe, Transfer elektroniczny środ-

ków finansowych, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, 
Administrowanie i zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo 
inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwesty-
cji, Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Administrowanie 
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zawieranie umów 
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emery-
talnych, Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów 
wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwe-
stycyjnym, Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Analizy 
finansowe, Tworzenie i obsługa programów oszczędnościo-
wych, Usługi maklerskie, Usługi giełdowe, Usługi udostępnia-
nia informacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępnia-
nia informacji dotyczących inwestycji giełdowych i makler-
stwa giełdowego, Usługi nabywania wierzytelności, Obrót 
czekowy i wekslowy, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi 
depozytowe, Leasing finansowy, Faktoring, Pośrednictwo 
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo 
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradz-
two walutowe, Usługi informacji finansowej dotyczące wa-
lut, Usługi bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpo-
średnim przez Internet, Bankowość internetowa, Bankowość 
telefoniczna, Prowadzenie rachunków bankowych, Operacje 
bankowe, walutowe, Usługi dotyczące kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, Usługi w zakresie doko-
nywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredyto-
wych, kart płatniczych, Informacja bankowa, Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez 
kulturalnych i sportowych, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz 
ekologiczne, Usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne 
i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 539932 (220) 2022 02 16
(731) FIGAT-MICHALAK ELŻBIETA KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IDEA LEGAL
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i spor-
tami, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa 
autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Licen-
cjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], 
Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], 
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań patento-
wych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek 
[usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych 
i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw 
autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własno-
ści intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami, 
produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z pro-
dukcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie 
praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Li-
cencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyj-
nymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowa-
nie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], 



Nr  ZT11/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67

Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], 
Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Me-
diacja [usługi prawne], Monitorowanie praw własności inte-
lektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Porady prawne i za-
stępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisin-
gu, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne kon-
sultacje prawne dotyczące franchisingu, Programy kompu-
terowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], Rejestracja nazw 
domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci 
komputerowej [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen 
[usługi prawne], Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach 
publikacji oprogramowania, Usługi doradcze związane z pra-
wami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi informacji 
prawnej, Usługi licencjonowania związane z produkcją towa-
rów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z pra-
wami do przedstawień [usługi prawne], Usługi monitorowa-
nia prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych 
do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne, Usługi praw-
ne dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych, Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, 
Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjo-
wania i sporządzania umów związanych z prawami własno-
ści intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania 
patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami 
licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, Usługi prawne związane z eksploatacją praw au-
torskich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane z eks-
ploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usłu-
gi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, 
Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem 
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, te-
atralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związa-
ne z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne 
związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związa-
nych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i mu-
zycznymi, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem 
tych praw, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia prawne-
go, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usłu-
gi prawne], Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności 
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie 
na rzecz osób trzecich [usługi prawne].

(210) 539935 (220) 2022 02 15
(731) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowny)
(540) TREDEVIT
(510), (511) 3 Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoran-
ty dla zwierząt, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Mydła, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty odświeżające 

oddech do higieny osobistej, Preparaty ściągające do ce-
lów kosmetycznych, Sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, Szampony, Szampony dla zwierząt [nielecznicze 
preparaty pielęgnacyjne], Środki czyszczące do celów go-
spodarstwa domowego, Środki czyszczące do higieny in-
tymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia zębów, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, 5 Antybakteryjne środki do mycia 
rąk, Antybiotyki, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, Balsamy do użytku 
medycznego, Bandaże opatrunkowe, Bransoletki nasączo-
ne środkiem odstraszającym owady, Chirurgiczne materiały 
opatrunkowe, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, Detergenty do celów medycznych, Dezodoranty, inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, Dietetyczna żywność przystosowa-
na do celów medycznych, Dietetyczne substancje przysto-
sowane do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów 
farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Etery do celów farma-
ceutycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów medycz-
nych, Gąbka do ran, Gencjana do celów farmaceutycznych, 
Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do przemy-
wania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche 
szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 
Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Leki dla ludzi, Leki 
do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryj-
nych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, 
Majtki higieniczne, Maści do celów farmaceutycznych, Mate-
riały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, me-
dyczne, Mineralne suplementy diety, Mydła antybakteryjne, 
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki do celów 
medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecz-
nictwie, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Odżywcze 
suplementy diety, Okłady, Olejki lecznicze, Owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środ-
ki do mycia, Paski siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Plastry, Plastry do celów 
medycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, Płyny 
do celów weterynaryjnych, Płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, Płyny do przemywania oczu, Płyny 
do przemywania pochwy do celów medycznych, Podpaski 
higieniczne, Pomady do celów medycznych, Preparaty che-
miczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne 
do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, Preparaty diagnostyczne do celów 
weterynaryjnych, Preparaty do irygacji do celów medycz-
nych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty do leczenia 
trądziku, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących 
próchnienie drewna, Preparaty do niszczenia szkodników, 
Preparaty do odświeżania powietrza, Preparaty do stery-
lizacji, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do tępie-
nia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty 
do zwalczania myszy, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw 
łupieżowi, Preparaty na odmrożenia, Preparaty nutraceu-
tyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Prepa-
raty organoterapeutyczne, Preparaty przeciw moczeniu się, 
Preparaty przeciw molom, Preparaty przeciw oparzeniom 
słonecznym do celów farmaceutycznych, Preparaty prze-
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ciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzające oskrzela, Preparaty 
tamujące krwawienie, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, 
Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Preparaty witaminowe, 
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, 
Preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
Preparaty zmniejszające popęd seksualny, Produkty ubocz-
ne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub 
medycznych, Propolis do celów farmaceutycznych, Proszek 
kantarydowy, Proszek perłowy do celów medycznych, Roz-
twory do szkieł kontaktowych, Soda oczyszczona do celów 
farmaceutycznych, Sole do celów medycznych, Sole do ką-
pieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, 
Substancje radioaktywne do celów medycznych, Substancje 
żrące do celów farmaceutycznych, Suplementy diety dla lu-
dzi i zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy 
diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety ze sprosz-
kowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe w posta-
ci plastrów, Syropy do użytku farmaceutycznego, Szampony 
lecznicze, Szampony przeciw wszom, Sztyfty łagodzące ból 
głowy, Sztyfty przeciw brodawkom, Środki algobójcze, Środ-
ki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki 
do leczenia oparzeń, Środki do mycia bydła [insektycydy], 
Środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia zwie-
rząt [insektycydy], Środki do oczyszczania powietrza, Środ-
ki do tępienia much, Środki do tępienia szkodników, Środki 
hemostatyczne w sztyfcie, Środki lecznicze przeciw poceniu 
się, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki na od-
ciski, Środki nasenne, Środki odkażające, Środki odstraszające 
insekty dla psów, Środki odstraszające owady, Środki prze-
ciw pasożytom, Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, 
Środki przeciw roztoczom, Środki przeciw zrogowaceniom, 
Środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, Środki 
przeciwrobacze, Środki przeczyszczające, Środki ściągające 
do celów medycznych, Tampony, Zioła lecznicze, Żywność 
dla niemowląt, Żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowa-
na do celów medycznych.

(210) 539945 (220) 2022 02 16
(731) WÓJCIK AGNIESZKA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA, Wełnica
(540) (znak słowny)
(540) FASONOVO
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież męska, Odzież 
dziecięca, Odzież młodzieżowa, Odzież używana, Odzież 
dziewczęca, Topy [odzież], Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzch-
nia dla chłopców, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, 
Odzież treningowa, Odzież do spania, Sukienki damskie, 
Suknie, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim rę-
kawem, Koszule, Bluzki, Spódnice, Spodnie, Bielizna dam-
ska, Bielizna, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dziecięca, 
Obuwie, Szale, Czapki [nakrycia głowy], Rękawiczki, Odzież, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej, detalicznej online lub hur-
towej związane z następującymi produktami: torby, toreb-
ki, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
odzież młodzieżowa, odzież używana, odzież dziewczęca, 
swetry, topy [odzież], odzież wierzchnia dla kobiet, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla 
chłopców, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież tre-
ningowa, odzież do spania, sukienki damskie, suknie, T-shir-
ty z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszule, 

bluzki, spódnice, spodnie, bielizna damska, bielizna, bieli-
zna dla mężczyzn, bielizna dziecięcia, obuwie, szale, czapki 
[nakrycia głowy], rękawiczki, Usługi sprzedaży detalicznej, 
detalicznej online lub hurtowej związane z następującymi 
produktami: talerze, kubki, wazony, zastawa stołowa, cera-
miczne ozdoby, ozdoby z porcelany, ozdoby ze szkła [bi-
beloty], bielizna pościelowa, ścierki, ręczniki, obrazy, zegary 
i zegarki, biżuteria, płyty winylowe, nagrane płyty CD, na-
grane płyty DVD, zabawki, maskotki, zabawki [figurki] akcji, 
śmieszne gadżety do zabawy, akcesoria łazienkowe, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, szklanki, kieliszki, naczynia do picia 
i akcesoria barowe.

(210) 539947 (220) 2022 02 16
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) PEWNEGO RAZU NA KRAJOWEJ JEDYNCE
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych 
seriali telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz 
innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, 
zawierających treści audio, wideo, utwory oraz teksty pocho-
dzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane 
z nim.

(210) 539949 (220) 2022 02 16
(731) TOKARCZYK BEATA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, 

Łomnica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONGRES PRZYSZŁOŚCI

(531) 26.04.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów.

(210) 539950 (220) 2022 02 16
(731) KUCHTA ANETA BOTTEGA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BOTTEGA NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zaku-
pu nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowa-
nie inwestycji w nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieru-
chomości.
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(210) 539952 (220) 2022 02 16
(731) Age International, Inc., Frankfort, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ekstrakty alg do celów spo-
żywczych, Ryby, Owoce w puszkach, Suszone owoce, Prze-
tworzona areka, Warzywa suszone, Jaja, Mleko, Jogurt, Na-
poje mleczne z przewagą mleka, Tłuszcze jadalne, Galaretki, 
Orzechy przetworzone, Grzyby przetworzone, Tofu, Osłonki 
kiełbas, naturalne lub sztuczne, 30 Kawa, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Herbata, Herbata rozpuszczalna, 
napoje na bazie herbaty, Cukier biały, Wyroby cukiernicze, 
Miód, Ciastka, Ryż błyskawiczny, Mąka pszenna, Makaron 
nitki, Przekąski na bazie zbóż, Skrobia do celów spożyw-
czych, lody, Sól kuchenna, Ocet, Zaczyn, Przyprawy, Esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, Preparaty usztywniające do bitej śmietany,  
31 Ziarna [zboże], Kukurydza (nieprzetworzona), Szyszki 
chmielowe, Chmiel, Chmiel nieprzetworzony, Rośliny, Owo-
ce świeże, Warzywa świeże, Nasiona, Słód dla piwowarstwa 
i gorzelni, 32 Drinki na bazie piwa, Stout [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa], Piwo, Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe o smaku piwa, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Napój bezalkoholowy zawierający colę i cydr, Koktajle 
bezalkoholowe, Woda czysta [napój], Soki, Woda gazowana, 
Woda mineralna [napoje], Woda [napoje], Woda sodowa, 
Woda destylowana do picia, Woda gazowana (Preparaty 
do produkcji -), Bezalkoholowe preparaty do produkcji napo-
jów, 33 Whisky, Whisky mieszana (mieszanka whisky zbożo-
wej i słodowej), Whisky słodowa, Brandy, Wódka, Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Likiery, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wino śliwko-
we, Wino, Słodkie wina, Dżin, Rum, Koktajle.

(210) 539990 (220) 2022 02 17
(731) SZARADOWSKI PIOTR PIO-MAR, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŚ 1997 MENNICA ŚWIDNICKA

(531) 04.01.04, 24.09.03, 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 14 Monety, Monety pamiątkowe, Złote monety, 
Monety do kolekcjonowania, Monety niesłużące do płace-
nia, Zestawy monet do celów kolekcjonerskich, Monety 
ze złota, Monety z metali szlachetnych, Medale pamiątkowe, 
Odznaki pamiątkowe, Pudełka pamiątkowe z metali szlachet-
nych, Tarcze pamiątkowe z metali szlachetnych, Puchary pa-
miątkowe wykonane z metali szlachetnych, Odznaki z metali 
szlachetnych, Odznaki metalowe do noszenia [metale szla-
chetne], Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, 
Medale, Medaliony, Medaliony [biżuteria], Medale ze złota, 
Medale powlekane metalami szlachetnymi, Medale wykona-
ne z metali szlachetnych, Medaliony wykonane z metali nie-
szlachetnych, Medaliony wykonane z metali szlachetnych, 
Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], 

Ozdobne wpinki do klapy, Ozdobne szpilki z metali szlachet-
nych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Szpilki ozdobne, Ozdobne etui na ze-
garki, Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, 
Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachet-
nych, Figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, 
Ozdobne rzeźby wykonane z metali szlachetnych, Ozdobne 
szpilki do kapeluszy, Biżuteria, Biżuteria damska, Ozdoby [bi-
żuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Amulety 
[biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Branso-
letki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], 
Broszki [biżuteria], Biżuteria platynowa, Biżuteria diamento-
wa, Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria osobista, Fantazyjna biżu-
teria, Biżuteria fantazyjna, Szpilki [biżuteria], Biżuteria z dia-
mentami, Biżuteria ze złota, Amulety będące biżuterią, Synte-
tyczne kamienie [biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], 
Drut złoty [biżuteria], Złote nici [biżuteria], Bransoletki identy-
fikacyjne [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria z krysz-
tału, Biżuteria ze złotem, Biżuteria na ciało, Biżuteria dla dzieci, 
Broszki pokryte złotem [biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], Bi-
żuteria z metali nieszlachetnych, Wpinki do klapy [biżuteria], 
Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria w postaci koralików, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Klamry ze srebra [biżuteria], Nici 
ze złota [biżuteria], Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżu-
teria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria ze szkła 
sztrasowego, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z tworzyw 
sztucznych, Nici ze srebra (biżuteria), Biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szla-
chetnych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszla-
chetnych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżu-
teria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucz-
nych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria 
ze srebra wysokiej próby, Biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Wisiorki z burszty-
nu będące biżuterią, Nici z metali szlachetnych [biżuteria], 
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Breloczki 
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych 
metali szlachetnych, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] 
z metali pospolitych, Wpinki do klapy z metali szlachetnych 
[biżuteria], Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambro-
idu] będące biżuterią, Wyroby jubilerskie, Łańcuszki jubiler-
skie, Kamienie jubilerskie, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Ju-
bilerskie łańcuszki zabezpieczające, Naszyjniki [wyroby jubi-
lerskie], Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie 
ze szkła, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, Wyroby ju-
bilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdo-
by, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie z metali nieszlachetnych, Jubilerskie łańcuszki 
kord na bransoletki, Wyroby jubilerskie z metali półszlachet-
nych, Jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, Wyroby jubiler-
skie pokryte metalami szlachetnymi, Kasety do prezentacji 
wyrobów jubilerskich, Wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z two-
rzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szla-
chetnych, Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klip-
sy, Wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu kord, Jubi-
lerskie łańcuszki kord na ozdoby na nogę, Wyroby jubilerskie 
wykonane ze stopów metali szlachetnych, Bransoletki z two-
rzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Wyroby ju-
bilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szla-
chetnymi, Kolczyki, Złote kolczyki, Kolczyki pozłacane, Kol-
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czyki-koła, Kolczyki wiszące, Srebrne kolczyki, Kolczyki 
do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki powlekane srebrem, 
Kolczyki z metali szlachetnych, Naszyjniki, Srebrne naszyjniki, 
Naszyjniki „śliniaki”, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Na-
szyjniki powlekane srebrem, Zapięcia do naszyjników, Za-
wieszki do naszyjników, Naszyjniki z metali szlachetnych, 
Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, Bransolety, 
Bransolety obręcze, Złote bransoletki, Bransoletki pozłacane, 
Srebrne bransoletki, Bransolety do zegarków, Bransoletki 
na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Bransoletki z kora-
lików, Zawieszki do bransoletek, Bransolety i zegarki połączo-
ne, Bransoletki z metali szlachetnych, Rozciągliwe bransoletki 
metalowe do zegarków, Łańcuszki z metali szlachetnych 
na bransoletki, Pierścienie (ozdoby), Ozdoby z biżuterii 
sztucznej, Ozdoby z żółtego bursztynu, Breloczki do kluczy 
[ozdoby], Ozdoby z metali szlachetnych [statuetki], Osobiste 
ozdoby z metali szlachetnych, Ozdoby świąteczne [figurki] 
z metali szlachetnych, inne niż ozdoby choinkowe, Ozdoby 
ścienne z metali szlachetnych, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub 
breloczki), Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Ozdoby 
na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby do kapeluszy z metali 
szlachetnych, Ozdoby do odzieży wykonane z metali szla-
chetnych, Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścionki, 
Pierścionki pozłacane, Pierścionki złote, Srebrne pierścionki, 
Pierścienie platynowe, Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki 
symbolizujące przyjaźń, Pierścionki powlekane srebrem, 
Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki 
w całości z drogich kamieni, Stojaki na pierścionki wykonane 
z metali szlachetnych, Łańcuszki pozłacane, Złote łańcuszki, 
Łańcuszki do zegarków, Złote łańcuszki kwadratowe, Łań-
cuszki na klejnoty, Zegarki (Łańcuszki do -), Zegarki na łań-
cuszku, Łańcuszki do kluczy, Łańcuszki z metali szlachetnych, 
Metalowe łańcuszki do kluczy, Wisiorki do łańcuszków do ze-
garków, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachetnych, 
Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, Łańcuszki do kra-
watów wykonane z metali szlachetnych, Łańcuszki Kord [bi-
żuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Łańcuszki z me-
tali szlachetnych do noszenia na kostce, Wisiorki, Wisiorki bi-
żuteryjne, Wisiorki [klejnoty], Wisiorki do kluczy z metali szla-
chetnych, Klipsy, Klipsy do krawatów, Krawaty (Spinki do -), 
Spinki do mankietów, Spinki do krawatów, Spinki do mankie-
tów posrebrzane, Spinki do mankietów i krawatów, Szkatułki 
na spinki do mankietów, Spinki do krawatów z metali szla-
chetnych, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachet-
nymi, Ozdobne powłoki na spinki do mankietów, Spinki 
do mankietów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów 
wykonane ze złota, Spinki do szali mające charakter biżuterii, 
Spinki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Spinki 
do mankietów wykonane z imitacji złota, Spinki do mankie-
tów z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, 
Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych z ka-
mieniami szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane 
z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Za-
wieszki do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek na klucze, 
Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane 
nimi, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Pu-
dełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], 35 Przeprowadza-
nie sprzedaży aukcyjnej, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, Organizowanie i prowadzenie 

targów handlowych, Organizowanie targów i wystaw, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Prowadzenie wy-
staw w ramach wirtualnych targów handlowych online, Or-
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów han-
dlowych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubiler-
skich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów jubilerskich.

(210) 539993 (220) 2022 02 17
(731) ADAMCZEWSKI MAREK ABUD, Chojnice
(540) (znak słowny)
(540) Świat Mai
(510), (511) 41 Usługi placów zabaw, Usługi dziecięcych pla-
ców zabaw, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edu-
kacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka].

(210) 539994 (220) 2022 02 17
(731) WOMANONLINE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iLALA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska, w szczególności sukienki, 
swetry, golfy, spódnice, szorty, bluzki, koszule, koszulki, topy, 
legginsy, bolerka, szaliki, szale, odzież sportowa, Obuwie 
damskie, Damskie nakrycia głowy, Damskie akcesoria na szy-
ję, Bielizna damska, Kombinezony damskie jednoczęściowe 
[playsuit], Damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki.

(210) 540007 (220) 2022 02 17
(731) OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AGENTÓW 

TURYSTYCZNYCH OSAT, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W E WAKACYJNY EKSPERT OSAT

(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.08
(510), (511) 35 Świadczenie usług w zakresie reklamy kom-
puterowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w mediach elektronicznych, Wynajem powierzchni 
reklamowej na stronach internetowych, Usługi reklamowe 
w zakresie turystyki i podróży, Promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub In-
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ternetu, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, 
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Marketing in-
ternetowy, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Dostarcza-
nie informacji handlowych z internetowych baz danych, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesowego, w tym przez Internet, Usługi doradztwa w za-
kresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Inter-
netu, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, Usługi w za-
kresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem In-
ternetu i innych mediów, Udostępnianie katalogów witryn 
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji 
biznesowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
41 Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, Usługi rozrywkowe dostarcza-
ne przez Internet, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Elektroniczna 
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie przewod-
ników, map turystycznych, spisów i wykazów miast online 
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Publikowa-
nie materiałów multimedialnych online, Usługi w zakresie 
publikowania online, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych.

(210) 540009 (220) 2022 02 17
(731) MADEJ KRZYSZTOF HAD-MADEX 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE, 
Gliwice

(540) (znak słowny)
(540) unimad
(510), (511) 8 Imadła, Metalowe szczęki imadła, Imadła me-
talowe, Imadła stołowe [przyrządy ręczne], Imadła kątowe 
(narzędzia ręczne), Imadłowe ograniczniki do przedmiotów 
obrabianych, Narzędzia ręczne, Młotki, młotki miękkie i mło-
ty, Przyrządy do mocowania i łączenia, Podnośniki, Ręczne 
narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki po-
wierzchni.

(210) 540034 (220) 2022 02 18
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Dziki Gon
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wód-
ka, Likiery, Whisky, Rum, Brandy, Wino, Gin, Tequila.

(210) 540035 (220) 2022 02 18
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Nihil Novi
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, 
Likiery.

(210) 540040 (220) 2022 02 18
(731) KOLIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Multimax
(510), (511) 7 Elektryczne roboty kuchenne.

(210) 540043 (220) 2022 02 18
(731) SHOW WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW SOUNDS FESTIVAL

(531) 01.15.24, 26.11.08, 26.11.13, 26.11.22, 26.11.25, 26.04.05, 
26.04.18, 27.05.01

(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednic-
twem telewizji, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Produkcja koncertów muzycznych, Rezerwacja 
biletów na koncerty, Rezerwacje koncertów, Występy muzycz-
ne i piosenkarskie, Występy zespołów muzycznych na żywo.

(210) 540059 (220) 2022 02 19
(731) BRYNIARSKI KAMIL REMADE POLSKA, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remade znaczy od nowa

(531) 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Usługi budowlane, Wyna-
jem narzędzi, Wynajem narzędzi budowlanych, 44 Usługi 
ogrodnicze, Wynajem narzędzi ogrodniczych.

(210) 540065 (220) 2022 02 20
(731) FILHARMONIA PODKARPACKA  

IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA 

MALAWSKIEGO W RZESZOWIE
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(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Bilety, Książki, Broszury, 
35 Promowanie koncertów muzycznych, 41 Biura rezer-
wacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne, Za-
rządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, 
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Impresariat artystyczny, Usługi w zakresie muzycznych 
studiów nagrań, Produkcja muzyczna, Usługi festiwali 
muzycznych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Wynajem pomieszczeń koncertowych, Publikowa-
nie książek, Publikacja broszur.

(210) 540066 (220) 2022 02 20
(731) FILHARMONIA PODKARPACKA  

IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILHARMONIA PODKARPACKA

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Bilety, Książki, Broszury, 
35 Promowanie koncertów muzycznych, 41 Biura rezer-
wacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne, Za-
rządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, 
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, 
Impresariat artystyczny, Usługi w zakresie muzycznych 
studiów nagrań, Produkcja muzyczna, Usługi festiwali 
muzycznych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Wynajem pomieszczeń koncertowych, Publikowa-
nie książek, Publikacja broszur.

(210) 540070 (220) 2022 02 18
(731) PRAŻMOWSKI JACEK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AREA HOUSE
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami.

(210) 540071 (220) 2022 02 18
(731) PRAŻMOWSKI JACEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AREA HOUSE JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami.

(210) 540072 (220) 2022 02 18
(731) BOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 

I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA SPÓŁKA 
AKCYJNA, Tarnów

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ROP

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, 39 Transport, przechowywanie 
odpadów, 40 Obróbka odpadów, recykling odpadów, sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu.

(210) 540075 (220) 2022 02 18
(731) KAMIŃSKA BEATA RACHKART, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RACHKART BEATA KAMIŃSKA
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, 
Skomputeryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księ-
gowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsię-
biorstwa, Usługi biznesowe biegłych księgowych, Księgo-
wość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, księgowość i au-
dyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Doradz-
two z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe w zakresie 
podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi 
księgowe związane ze ściąganiem należności, Usługi w za-
kresie księgowości i rachunkowości, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo księgowe 
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Usługi księ-
gowe na potrzeby fuzji i przejęć, Prowadzenie księgowości 
w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Skomputery-
zowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie rejestrów 
firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Ra-
chunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygoto-
wanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przygotowywa-
nie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość w zakresie 
zarządzania kosztami, Dostarczanie raportów dotyczących 
informacji rachunkowych, Zarządzanie rachunkami firm, 
Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachunków, Do-
radztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi 
w zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze doty-
czące rachunkowości handlowej, Doradztwo i informacja 
dotycząca rachunkowości, Usługi rachunkowości w zakresie 
czesnego, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podat-
ku [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób trzecich, 
Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo po-
datkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi 
wypełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wy-
pełnianie zeznań podatkowych, Porady związane z przygo-
towywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocz-
nych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Usługi 
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w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatko-
wymi, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie rozliczeń 
medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi w zakresie 
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Usługi 
w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze 
energetycznym, Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy 
płac, Przygotowywanie pakietów płacowych, Komputerowe 
sporządzanie listy płac, Usługi w zakresie sporządzania listy 
płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie listy płac, Usługi doradcze w zakresie 
sporządzania listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trze-
cich], Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 
Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Ad-
ministracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 
Zapewnienie personelu administracyjnego, Obsługa admini-
stracyjna firm na zlecenie, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, 
Prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], Spełnianie 
funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania kadry kierowniczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia kadrami, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, 
Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowni-
czej, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Pomoc w spo-
rządzaniu listy płac, Usługi doradcze w zakresie sporządzania 
listy płac, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, 
Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, Przetwarzanie danych 
z listy płac [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury 
płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Sporządzanie 
listy płac, Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac 
[dla osób trzecich].

(210) 540077 (220) 2022 02 18
(731) CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SO!CITY

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 25 Odzież, 42 Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 540078 (220) 2022 02 18
(731) CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) So!city
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 25 Odzież, 42 Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 540082 (220) 2022 02 18
(731) COMPETEAM WÓJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Opoczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VD VILLA DECOR

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: rolety 
zewnętrzne metalowe, ozdobne figurki do zabawy z metali nie-
szlachetnych, ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych, statuetki 
z metali nieszlachetnych, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
osprzęt do kinkietów, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycz-
nego], lampy ścienne, lampy wiszące, lampy biurkowe, lampy 
podłogowe, lampy stojące, lampy oświetleniowe, lampy elek-
tryczne, lampy LED, lampy (urządzenia oświetleniowe), abażury, 
akcesoria łazienkowe, zegary, statuetki z metali szlachetnych 
i ich stopów, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, 
ozdoby ścienne z metali szlachetnych, statuetki z metali szla-
chetnych, obrazy, ozdoby ścienne z papieru, rolety [zewnętrzne] 
z tworzyw sztucznych, rolety zewnętrzne do okien (Niemetalo-
we -), dekoracje wykonane z kamienia, ozdoby z kamienia, okna, 
[Rolety wewnętrzne -], rolety okienne [wewnętrzne], rolety za-
ciemniające [wewnętrzne], rolety materiałowe wewnętrzne, po-
duszki, obrazy (Ramy do -), lustra ścienne, lustra [meble], szafki 
łazienkowe, modułowe meble łazienkowe, meble łazienkowe, 
meble, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, ża-
luzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 
łapacze snów [dekoracje], dekoracje wiszące [ozdoby], statu-
etki / drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki 
wykonane z tworzyw sztucznych, figurki drewniane, ozdoby 
ścienne z drewna, ozdoby ścienne z wosku, ozdobne statuet-
ki wykonane z drewna, utensylia kuchenne, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, doniczki okienne, wazony, ta-
lerze dekoracyjne, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
figurki szklane, ozdoby szklane, ceramiczne ozdoby, ozdoby 
z porcelany, ozdoby ścienne z porcelany, ozdoby ścienne z te-
rakoty, statuetki ze szkła, ceramiczne statuetki, tekstylia, zasłony, 
bielizna stołowa i pościelowa, bielizna stołowa i kuchenne ar-
tykuły tekstylne, narzuty, pokrowce i narzuty na meble, pledy 
podróżne, ręczniki łazienkowe, tekstylia do dekoracji wnętrz, 
tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny do dekoracji wnętrz, 
elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, dekoracje ścien-
ne z tkanin, dywany, chodniki i maty, dywaniki łazienkowe, maty 
łazienkowe, dekoracje ścienne (nietekstylne), ścienne dekoracje, 
nietekstylne, dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], deko-
racje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne 
choinki, ozdoby choinkowe, dekoracje i ozdoby choinkowe, 
wieszaki na ręczniki.

(210) 540084 (220) 2022 02 21
(731) MEDITRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDITRAVEL PL TWOJE PIĘKNO W DOBRYCH 

RĘKACH
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów 
telekomunikacji, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, 36 Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 Agenci zajmujący się or-
ganizowaniem podróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje 
usługowe do planowania podróży, Dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Doradztwo w zakresie 
podróży, Informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie za-
pewniania -), Koordynowanie planów podróży dla osób prywat-
nych i grup, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja wiz 
podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób 
wyjeżdżających za granicę, Organizowanie eskorty podróżnych, 
Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, 
Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie podróży 
samolotowych, Organizowanie transportu i podróży, Organizo-
wanie wycieczek [krótkich podróży], Planowanie i organizowa-
nie podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu 
za pomocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwo-
wanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elek-
tronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomo-
cą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na podróż, Re-
zerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, 
Rezerwacja miejsc na podróż samolotem, Świadczenie usług 
w zakresie informacji podróżnej, Udzielanie informacji dotyczą-
cych podróży, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
i podróży za pośrednictwem mobilnych urządzeń i przyrządów 
telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji online na temat 
podróży, Udzielanie informacji związanych z podróżami linia-
mi lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem po-
dróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji rezerwującej 
podróże, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Usługi 
doradcze związane z organizowaniem podróży, Usługi osób 
towarzyszących podróżnym [dotrzymanie towarzystwa], Usługi 
rezerwacji biletów na podróż, Usługi rezerwacji podróży lotni-
czych, Usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków trans-
portu, Rezerwacja biletów lotniczych, Organizowanie podróży 
dla celów medycznych, Organizowanie podróży zagranicznych 
dla celów medycznych, Organizacja i realizacja wyjazdów pod 
opieką medyczną, 41 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, 
Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia języko-
we ustne, Tłumaczenia (Usługi -), Usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych i pisemnych, 43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Świadczenie usług 
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych 
oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
dla podróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywa-
nia rezerwacji hotelowych, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób 
trzecich, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za po-
średnictwem Internetu, 44 Usługi oceny medycznej, Usługi 
poradnictwa medycznego, Usługi informacji medycznej, Usługi 
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Konsultacje 
medyczne, Organizowanie leczenia medycznego, Poradnictwo 
medyczne, Udzielanie informacji medycznej, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 540085 (220) 2022 02 21
(731) MEDITRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDITRAVEL PL

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredni-
czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 Pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
39 Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje 
rezerwacji podróży, Agencje usługowe do planowania po-
dróży, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posia-
daczom podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Informacje 
dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -), Koor-
dynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, 
Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja wiz podróż-
nych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeż-
dżających za granicę, Organizowanie eskorty podróżnych, 
Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobu-
sem, Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie 
podróży samolotowych, Organizowanie transportu i podró-
ży, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Planowanie 
i organizowanie podróży, Planowanie i rezerwowanie po-
dróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, Pla-
nowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za po-
mocą środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie 
i rezerwacja podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwo-
wanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Rezer-
wacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, 
Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż 
samolotem, Świadczenie usług w zakresie informacji podróż-
nej, Udzielanie informacji dotyczących podróży, Udzielanie 
informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednic-
twem mobilnych urządzeń i przyrządów telekomunikacyj-
nych, Udzielanie informacji online na temat podróży, Udzie-
lanie informacji związanych z podróżami liniami lotniczymi 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży linia-
mi lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji rezerwującej 
podróże, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Usłu-
gi doradcze związane z organizowaniem podróży, Usługi 
osób towarzyszących podróżnym [dotrzymanie towarzy-
stwa], Usługi rezerwacji biletów na podróż, Usługi rezerwa-
cji podróży lotniczych, Usługi w zakresie rezerwacji podróży 
i środków transportu, Rezerwacja biletów lotniczych, Orga-
nizowanie podróży dla celów medycznych, Organizowanie 
podróży zagranicznych dla celów medycznych, Organizacja 
i realizacja wyjazdów pod opieką medyczną, 41 Świadcze-
nie usług w zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia, Tłumacze-
nia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia 
(Usługi -), Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych,  
43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezer-
wacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwowanie 
pokojów dla podróżnych, Świadczenie usług informacyjnych 
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług 
agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla po-
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dróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania 
rezerwacji hotelowych, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób 
trzecich, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za po-
średnictwem Internetu, 44 Usługi oceny medycznej, Usługi 
poradnictwa medycznego, Usługi informacji medycznej, 
Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem 
Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, 
Konsultacje medyczne, Organizowanie leczenia medyczne-
go, Poradnictwo medyczne, Udzielanie informacji medycz-
nej, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 540086 (220) 2022 02 18
(731) SUTUŁA KAMIL BUSINESS CONSULTING,  

Dąbrowa Białostocka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quanticus

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyjne, 
Rekrutacja personelu informatycznego, Rekrutacja persone-
lu wykonawczego, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja 
personelu tymczasowego, Casting [rekrutacja] wykonaw-
ców, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja 
personelu wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja 
pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja naziem-
nego personelu linii lotniczych, Organizowanie i prowadze-
nie targów rekrutacyjnych, Usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, Dostar-
czanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Do-
radztwo w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacje w za-
kresie rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi w zakresie 
rekrutacji, Rekrutacja pracowników wspomagających prace 
biurowe, Rekrutacja tymczasowego personelu techniczne-
go, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Re-
krutacja działaczy politycznych, Rekrutacja ochotników poli-
tycznych, Rekrutacja [casting] aktorów, Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Konsultacja 
dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Usługi 
rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi agen-
cji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Rekrutacja 
dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], 
Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, 
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, 
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Rekrutacja 
personelu do pomocy w biurze, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Doradztwa w odniesieniu do rekru-
tacji personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absol-
wentów, Rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji 
absolwentów, Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek 
do biur prawnych, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, Usługi w zakresie rekrutacji i przy-
dzielania stanowisk pracy, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakre-
sie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekru-
tacji personelu], Dostarczanie informacji na temat rekrutacji 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo 

w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo dotyczące za-
trudnienia, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie 
marketingu, Doradztwo związane z wyborem kadry kierow-
niczej, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Wybór 
kadr kierowniczych, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry 
kierowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierow-
niczej, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi 
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Doradz-
two dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Usługi 
w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, 
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwo-
ju kadry kierowniczej i przywódców, 41 Organizacja szkoleń, 
Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia perso-
nelu, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie zaawanso-
wane, Szkolenia biznesowe, Usługi szkolenia zawodowego, 
Nauczanie i szkolenia, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie 
szkoleń biznesowych, Wynajmowanie nagranych szkoleń, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, 
Usługi szkolenia personelu, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szko-
leń, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Usługi 
szkolnictwa podstawowego, Usługi szkolnictwa wyższego, 
Usługi szkolenia dla personelu, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi 
doradcze w zakresie szkoleń, Szkolenia w zakresie możliwo-
ści zatrudnienia, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla 
młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Edukacja, 
Edukacja dorosłych, Edukacja zawodowa, Usługi edukacyjne, 
Prowadzenie kursów instruktażowych, Podyplomowe kursy 
szkoleniowe, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Prowadze-
nie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących 
szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych z biznesu, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, 
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyj-
nych, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne dla 
kadry kierowniczej.

(210) 540087 (220) 2022 02 18
(731) KAMIŃSKA BEATA RACHKART, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK Rachkart Beata Kamińska

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, 
Skomputeryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księ-
gowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsię-
biorstwa, Usługi biznesowe biegłych księgowych, Księgo-
wość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, księgowość i au-
dyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Doradz-
two z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe w zakresie 
podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi 
księgowe związane ze ściąganiem należności, Usługi w za-
kresie księgowości i rachunkowości, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo księgowe 
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Usługi księ-
gowe na potrzeby fuzji i przejęć, Prowadzenie księgowości 
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w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Skompute-
ryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie reje-
strów firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunko-
wość, Rachunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przy-
gotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość 
w zakresie zarządzania kosztami, Dostarczanie raportów do-
tyczących informacji rachunkowych, Zarządzanie rachunka-
mi firm, Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachun-
ków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Usługi w zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze 
dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo i informa-
cja dotycząca rachunkowości, Usługi rachunkowości w za-
kresie czesnego, Skomputeryzowane ustalanie wysokości 
podatku [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób trze-
cich, Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunko-
wość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo 
podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi 
wypełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wy-
pełnianie zeznań podatkowych, Porady związane z przygo-
towywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocz-
nych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowy-
mi, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie rozliczeń 
medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi w za-
kresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służ-
by zdrowia, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Usługi w zakresie rozliczeń świad-
czone w sektorze energetycznym, Przygotowanie listy 
płac, Sporządzanie listy płac, Przygotowywanie pakietów 
płacowych, Komputerowe sporządzanie listy płac, Usługi 
w zakresie sporządzania listy płac, Pomoc w sporządzaniu 
listy płac, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy 
płac, Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, 
Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], Administro-
wanie listami płac na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie 
danych z listy płac [dla osób trzecich], Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej świadczone w celu określenia struktury pła-
cy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Administracyjne 
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Zapewnienie 
personelu administracyjnego, Obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarza-
nia danych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Prowa-
dzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], Spełnianie funkcji 
działu kadr dla osób trzecich, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia kadry kierowniczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, 
Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kie-
rowniczej, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Po-
moc w sporządzaniu listy płac, Usługi doradcze w zakresie 
sporządzania listy płac, Usługi przetwarzania danych w dzie-
dzinie listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób 
trzecich, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, 
Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie 
stanowisk, Sporządzanie listy płac, Przygotowanie listy płac, 
Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich].

(210) 540088 (220) 2022 02 21
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM ANALIZY SNU

(531) 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 540094 (220) 2022 02 21
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TILIAROSAL C
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Pre-
paraty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki 
stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eterycz-
ne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produk-
ty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty 
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplemen-
ty diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów lecz-
niczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecz-
nicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty 
biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność 
dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, 
Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów 
leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do ce-
lów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
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(210) 540095 (220) 2022 02 21
(731) BOBOLANDIA AGNIESZKA KLUKA  

SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BOBOLANDIA
(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki, Prowadzenie par-
ków rozrywki, Rozrywka w postaci przejażdżek w parkach 
rozrywki, Produkcja występów w parkach rozrywki, Usługi 
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Usługi 
rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, Usługi 
parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, Usłu-
gi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi parków 
rozrywki z motywami produkcji radiowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych parków roz-
rywki, Wesołe miasteczka, Usługi wesołych miasteczek, Usłu-
gi w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi 
doradcze w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie organizacji 
rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe 
związane z konkursami, Usługi agencji sprzedaży biletów 
na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie gier do celów 
rozrywkowych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rozrywkowe świadczone 
dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.

(210) 540097 (220) 2022 02 21
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) URINERA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, 
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, 
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnolo-
giczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciw-
trądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opa-
trunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 

medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 540098 (220) 2022 02 18
(731) SOBCZYK JUSTINE, Żarki Letnisko
(540) (znak słowny)
(540) LaViTa
(510), (511) 43 Agroturystyka, hotele, pensjonaty, 44 Stadni-
ny koni.

(210) 540099 (220) 2022 02 21
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-EPE Akademia Farmacji Praktycznej

(531) 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 16 Periodyki [czasopisma], Broszury, Czasopisma 
[periodyki], Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Pod-
ręczniki instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Książki edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Publikacje edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi rozrywkowe, Zaję-
cia sportowe i kulturalne, Gry internetowe [nie do pobrania], 
Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Udzielanie 
informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych] w Internecie, Usługi w zakresie gier elektro-
nicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji związanych z kształceniem ustawicznym za pośred-
nictwem Internetu, Informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Udo-
stępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem 
kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych 
sieci komunikacyjnych, Usługi edukacyjne z zakresu farmacji, 
Wydawanie nagród edukacyjnych, Organizowanie zawodów 
i ceremonii przyznawania nagród, Certyfikacja w odniesieniu 
do nagród edukacyjnych, Wydawanie publikacji z zakresu 
farmacji i medycyny, Usługi w zakresie konferencji, Kursy kore-
spondencyjne, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
42 Platforma jako usługa [PaaS].

(210) 540100 (220) 2022 02 18
(731) SUTUŁA KAMIL BUSINESS CONSULTING,  

Dąbrowa Białostocka
(540) (znak słowny)
(540) Quanticus
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyjne, 
Rekrutacja personelu informatycznego, Rekrutacja per-
sonelu wykonawczego, Reklama rekrutacji personelu, Re-
krutacja personelu tymczasowego, Casting [rekrutacja] 
wykonawców, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, 
Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, 
Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekru-
tacja naziemnego personelu linii lotniczych, Organizowa-
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nie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Usługi dotyczące 
rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Profesjonalne 
usługi w zakresie rekrutacji, Rekrutacja pracowników wspo-
magających prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego 
personelu technicznego, Przesłuchiwanie wykonawców 
[rekrutacja personelu], Rekrutacja działaczy politycznych, 
Rekrutacja ochotników politycznych, Rekrutacja [casting] 
aktorów, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, Konsultacja dotycząca rekrutacji w za-
kresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
rekrutacji na rzecz prawników, Usługi rekrutacji personelu 
do sprzedaży i marketingu, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, Rekrutacja dyrektorów dla 
spółek powierniczych [firm maklerskich], Przeprowadza-
nie testów osobowości do celów rekrutacji, Dostarczanie 
informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Ogłoszenia 
odnoszące się do rekrutacji personelu, Rekrutacja persone-
lu do pomocy w biurze, Usługi reklamowe związane z re-
krutacją personelu, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji 
personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absol-
wentów, Rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji 
absolwentów, Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek 
do biur prawnych, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, Usługi w zakresie rekrutacji i przy-
dzielania stanowisk pracy, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w za-
kresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu 
rekrutacji personelu], Dostarczanie informacji na temat 
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradz-
two w tym zakresie, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, Doradztwo związane z zarządzaniem, Do-
radztwo w zakresie marketingu, Doradztwo związane z wy-
borem kadry kierowniczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia kadrami, Wybór kadr kierowniczych, Usługi wyszuki-
wania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie 
wyszukiwania kadry kierowniczej, Spełnianie funkcji działu 
kadr dla osób trzecich, Usługi dotyczące znalezienia pracy 
dla kadry pracowniczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej 
w zakresie franchisingu, Usługi w zakresie wyszukiwania 
i zatrudniania kadry kierowniczej, Konsultacje w zakresie 
zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej 
i przywódców, 41 Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Skomputeryzo-
wane szkolenia, Szkolenie zaawansowane, Szkolenia bizne-
sowe, Usługi szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenie i instruktaż, Organizowanie szkoleń biznesowych, 
Wynajmowanie nagranych szkoleń, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Usługi szkolenia 
personelu, Organizowanie kursów szkoleniowych, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Udostęp-
nianie informacji dotyczących szkoleń, Usługi szkolnictwa 
podstawowego, Usługi szkolnictwa wyższego, Usługi szko-
lenia dla personelu, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi do-
radcze w zakresie szkoleń, Szkolenia w zakresie możliwo-
ści zatrudnienia, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla 

młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, Eduka-
cja, Edukacja dorosłych, Edukacja zawodowa, Usługi eduka-
cyjne, Prowadzenie kursów instruktażowych, Podyplomo-
we kursy szkoleniowe, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów 
dotyczących szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kur-
sów edukacyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów, semina-
riów i warsztatów, Usługi w zakresie zapewniania kursów 
szkoleniowych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania 
kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych 
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
edukacyjne dla kadry kierowniczej.

(210) 540102 (220) 2022 02 21
(731) EFEKT KLIMASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFEKT KLIMASA BY LESZEK KLIMAS

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usłu-
gi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 43 Tym-
czasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie 
na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu po-
wierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 540113 (220) 2022 02 21
(731) DOBRZAŃSKA ARIADNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENIX Centrum Rozwoju i Zdrowia Psychicznego

(531) 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, 44 Usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, Badania w celu oceny zagrożenia dla 
zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia.

(210) 540121 (220) 2022 02 22
(731) ELMONT GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Łyski
(540) (znak słowny)
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(540) ELMONT GRUPA
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
36 Usługi ubezpieczeniowe, Finansowanie projektów roz-
wojowych, Finansowanie budów inżynierii lądowej, Usługi 
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie in-
westycji, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Usługi po-
średnictwa finansowego, Inwestycje finansowe, Usługi finan-
sowe, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Udzielanie 
kredytów, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania inwestycjami, Leasing finansowy, 
Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomości, 
Inwestycje przemysłowe, Inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa ziemi, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa 
lub wynajem budynków, Pobieranie czynszu, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi powier-
nicze w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania 
nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Agencje pobierające opłaty z tytułu 
korzystania z energii elektrycznej, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Sponsorowanie 
finansowe, Konsultacje dotyczące finansowania projektów 
energetycznych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju no-
wych technologii, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny mienia 
i majątku, Zarządzanie nieruchomością, Agencje nierucho-
mości, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 
Wynajem nieruchomości.

(210) 540122 (220) 2022 02 22
(731) ELMONT GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elmont GRUPA Elmont Grupa

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.18
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
36 Usługi ubezpieczeniowe, Finansowanie projektów roz-
wojowych, Finansowanie budów inżynierii lądowej, Usługi 
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie in-
westycji, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Usługi po-

średnictwa finansowego, Inwestycje finansowe, Usługi finan-
sowe, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Udzielanie 
kredytów, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania inwestycjami, Leasing finansowy, 
Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomości, 
Inwestycje przemysłowe, Inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa ziemi, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa 
lub wynajem budynków, Pobieranie czynszu, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi powier-
nicze w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania 
nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Agencje pobierające opłaty z tytułu 
korzystania z energii elektrycznej, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Sponsorowanie 
finansowe, Konsultacje dotyczące finansowania projektów 
energetycznych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju no-
wych technologii, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny mienia 
i majątku, Zarządzanie nieruchomością, Agencje nierucho-
mości, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 
Wynajem nieruchomości.

(210) 540123 (220) 2022 02 22
(731) ELMONT GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Energetyka jutra

(531) 06.19.15, 29.01.03, 27.05.01, 26.11.05
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
36 Usługi ubezpieczeniowe, Finansowanie projektów roz-
wojowych, Finansowanie budów inżynierii lądowej, Usługi 
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych 
oraz projektów z zakresu infrastruktury, Finansowanie in-
westycji, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, 
Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Usługi po-
średnictwa finansowego, Inwestycje finansowe, Usługi finan-
sowe, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Udzielanie 
kredytów, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania inwestycjami, Leasing finansowy, 
Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nieruchomości, 
Inwestycje przemysłowe, Inwestycje majątkowe [nierucho-
mości], Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa ziemi, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Dzierżawa 
lub wynajem budynków, Pobieranie czynszu, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi powier-
nicze w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
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nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi nabywania 
nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Doradztwo w za-
kresie nieruchomości, Agencje pobierające opłaty z tytułu 
korzystania z energii elektrycznej, Doradztwo finansowe, 
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Sponsorowanie 
finansowe, Konsultacje dotyczące finansowania projektów 
energetycznych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju no-
wych technologii, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny mienia 
i majątku, Zarządzanie nieruchomością, Agencje nierucho-
mości, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 
Wynajem nieruchomości.

(210) 540124 (220) 2022 02 22
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safety Food WIPASZ MAGAZINE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma [pe-
riodyki], Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Druko-
wane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe.

(210) 540125 (220) 2022 02 22
(731) ELSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czysty Prąd Czysty Zysk

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.03.02, 26.11.05, 26.13.25, 26.04.10, 
01.03.11

(510), (511) 9 Urządzenia do monitorowania zużycia energii 
elektrycznej, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki 
fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecz-
nej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promie-
niowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przy-
rządy do dystrybucji elektryczności, Słupki do ładowania 
samochodów elektrycznych, Urządzenia do poprawy efek-
tywności energetycznej, Aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, Urządzenia i przyrządy 
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Statycz-

ne systemy i urządzenia do uziemiania, Baterie słoneczne, 
Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Regu-
latory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, Urządzenia 
elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia 
i przyrządy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, 
Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Wyłączniki samoczyn-
ne, Zasilacze sieciowe, Baterie słoneczne do celów przemy-
słowych, Baterie słoneczne do użytku domowego, Foto-
ogniwa, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Matryce do paneli słonecznych, Panele słoneczne, 
Kable i przewody elektryczne, Obwody elektryczne i obwo-
dy drukowane, Baterie elektryczne do pojazdów, Akumula-
tory do pojazdów elektrycznych, Ładowarki do samocho-
dów elektrycznych, Elektryczne urządzenia sterownicze, 
Elektryczne skrzynki sterownicze, Sterowniki elektryczne, 
Tablice rozdzielcze [elektryczne], Dotykowe tablice rozdziel-
cze, Skrzynki rozdzielcze zasilania, Tablice rozdzielcze, Trans-
formatory rozdzielcze, Szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Tablice rozdzielcze [elektryczność], Transformatory napięcia, 
Transformatory, Bezpieczniki elektryczne, Czujniki elektrycz-
ne, Złącza elektryczne, Układy elektryczne, Konwertery prą-
du stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Filtry elektryczne, 
Jednostki energii elektrycznej, Przetworniki prądu stałego/prą-
du zmiennego, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem 
linii elektroenergetycznych, Urządzenia energetyczne sieci 
zasilających, Adaptery sieciowe, Adaptory elektryczne, Apa-
ratura do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia 
do regulowania elektryczności, Aparatura kontrolna [energia 
elektryczna], Aparatura łączeniowa [elektryczna], Konwerte-
ry energii elektrycznej, Ochronniki przeciwprzepięciowe, 
Ograniczniki przepięć, Prostowniki elektryczne, Przekaźniki 
elektryczne, Przemienniki [inwertery], Przemienniki często-
tliwości [elektroniczne], Przetworniki elektryczne, Pulpity 
rozdzielające [elektryczność], Puszki na przełączniki elek-
tryczne, Tablice sterownicze [elektryczność], Transformatory 
elektryczne, Urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej, 
Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do sterowania mocą [elektryczne], 37 Naprawa i konserwa-
cja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji 
elektrycznych, Instalowanie linii transmisyjnych, Budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, Instalacja maszyn prze-
mysłowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Wynajem 
maszyn budowlanych, Budownictwo, Usługi w zakresie 
instalacji elektrycznych, Instalowanie urządzeń elektrycz-
nych, Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi rozbiórkowe, 
Stawianie fundamentów, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Instalacja urządzeń do wytwarzania ener-
gii, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, 
Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Ładowa-
nie akumulatorów do pojazdów, Usługi budowlane w zakre-
sie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Instalowanie generatorów prądu, Budowa 
elektrowni, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Montaż i konserwacja insta-
lacji fotowoltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Informacja bu-
dowlana, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elektrycznych, Napra-
wa urządzeń elektrycznych, Serwisowanie sieci elektrycz-
nych, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektro-
technicznych, Usługi układania przewodów elektrycznych, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konser-
wacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja urządzeń 
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elektrycznych i generatorów prądu, Udzielanie informa-
cji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi 
w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych.

(210) 540126 (220) 2022 02 22
(731) ELSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowny)
(540) ELSOLAR
(510), (511) 9 Urządzenia do monitorowania zużycia energii 
elektrycznej, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki foto-
woltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogni-
wa fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promienio-
wania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przy-
rządy do dystrybucji elektryczności, Słupki do ładowania 
samochodów elektrycznych, Urządzenia do poprawy efek-
tywności energetycznej, Aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, Urządzenia i przyrządy 
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Statycz-
ne systemy i urządzenia do uziemiania, Baterie słoneczne, 
Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Regu-
latory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, Urządzenia 
elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia 
i przyrządy do sterowania dystrybucją energii elektrycz-
nej, Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Wyłączniki sa-
moczynne, Zasilacze sieciowe, Baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku domowego, 
Fotoogniwa, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Panele sło-
neczne, Kable i przewody elektryczne, Obwody elektryczne 
i obwody drukowane, Baterie elektryczne do pojazdów, Aku-
mulatory do pojazdów elektrycznych, Ładowarki do samo-
chodów elektrycznych, Elektryczne urządzenia sterownicze, 
Elektryczne skrzynki sterownicze, Sterowniki elektryczne, Ta-
blice rozdzielcze [elektryczne], Dotykowe tablice rozdzielcze, 
Skrzynki rozdzielcze zasilania, Tablice rozdzielcze, Transfor-
matory rozdzielcze, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Tablice 
rozdzielcze [elektryczność], Transformatory napięcia, Trans-
formatory, Bezpieczniki elektryczne, Czujniki elektryczne, 
Złącza elektryczne, Układy elektryczne, Konwertery prądu 
stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Filtry elektryczne, 
Jednostki energii elektrycznej, Przetworniki prądu stałego/prą-
du zmiennego, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem 
linii elektroenergetycznych, Urządzenia energetyczne sieci 
zasilających, Adaptery sieciowe, Adaptory elektryczne, Apa-
ratura do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia 
do regulowania elektryczności, Aparatura kontrolna [energia 
elektryczna], Aparatura łączeniowa [elektryczna], Konwer-
tery energii elektrycznej, Ochronniki przeciwprzepięciowe, 
Ograniczniki przepięć, Prostowniki elektryczne, Przekaźniki 
elektryczne, Przemienniki [inwertery], Przemienniki często-
tliwości [elektroniczne], Przetworniki elektryczne, Pulpity 
rozdzielające [elektryczność], Puszki na przełączniki elek-
tryczne, Tablice sterownicze [elektryczność], Transformatory 
elektryczne, Urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej, 
Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 

do sterowania mocą [elektryczne], 37 Naprawa i konserwa-
cja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji 
elektrycznych, Instalowanie linii transmisyjnych, Budowa 
infrastruktury elektroenergetycznej, Instalacja maszyn prze-
mysłowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Wynajem 
maszyn budowlanych, Budownictwo, Usługi w zakresie in-
stalacji elektrycznych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Usługi rozbiórkowe, Stawia-
nie fundamentów, Usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi dołado-
wywania pojazdów elektrycznych, Ładowanie akumulato-
rów do pojazdów, Usługi budowlane w zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Instalowanie generatorów prądu, Budowa elektrowni, Kon-
serwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią 
słoneczną, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Insta-
lacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów pa-
neli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
niemieszkalnych, Informacja budowlana, Eliminacja zakłóceń 
w instalacjach elektrycznych, Usługi elektryków, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Ser-
wisowanie sieci elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, Usługi układania przewodów 
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, Udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Usługi w za-
kresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Naprawa 
i konserwacja pojazdów elektrycznych.

(210) 540127 (220) 2022 02 22
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safety Food WIPASZ MAGAZINE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma [pe-
riodyki], Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Druko-
wane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe.

(210) 540128 (220) 2022 02 22
(731) ELSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elsolar

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia do monitorowania zużycia energii 
elektrycznej, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki foto-
woltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogni-
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wa fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promienio-
wania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fo-
towoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przyrządy 
do dystrybucji elektryczności, Słupki do ładowania samocho-
dów elektrycznych, Urządzenia do poprawy efektywności 
energetycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do kon-
trolowania elektryczności, Urządzenia i przyrządy do prowa-
dzenia dystrybucji energii elektrycznej, Statyczne systemy 
i urządzenia do uziemiania, Baterie słoneczne, Urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, Regulatory energii 
elektrycznej, Regulatory napięcia, Urządzenia elektryczne 
do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia i przyrządy 
do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, Wyłączniki 
elektryczne [przełączniki], Wyłączniki samoczynne, Zasilacze 
sieciowe, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Bate-
rie słoneczne do użytku domowego, Fotoogniwa, Kolekto-
ry słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce 
do paneli słonecznych, Panele słoneczne, Kable i przewody 
elektryczne, Obwody elektryczne i obwody drukowane, Ba-
terie elektryczne do pojazdów, Akumulatory do pojazdów 
elektrycznych, Ładowarki do samochodów elektrycznych, 
Elektryczne urządzenia sterownicze, Elektryczne skrzynki ste-
rownicze, Sterowniki elektryczne, Tablice rozdzielcze [elek-
tryczne], Dotykowe tablice rozdzielcze, Skrzynki rozdzielcze 
zasilania, Tablice rozdzielcze, Transformatory rozdzielcze, Sza-
fy rozdzielcze [elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektrycz-
ność], Transformatory napięcia, Transformatory, Bezpieczniki 
elektryczne, Czujniki elektryczne, Złącza elektryczne, Układy 
elektryczne, Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, 
Obciążnice, Filtry elektryczne, Jednostki energii elektrycznej, 
Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Urządzenia 
do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, 
Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Adaptery siecio-
we, Adaptory elektryczne, Aparatura do kondycjonowania 
energii, Aparatura i urządzenia do regulowania elektrycz-
ności, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Aparatura 
łączeniowa [elektryczna], Konwertery energii elektrycznej, 
Ochronniki przeciwprzepięciowe, Ograniczniki przepięć, 
Prostowniki elektryczne, Przekaźniki elektryczne, Przemien-
niki [inwertery], Przemienniki częstotliwości [elektroniczne], 
Przetworniki elektryczne, Pulpity rozdzielające [elektrycz-
ność], Puszki na przełączniki elektryczne, Tablice sterowni-
cze [elektryczność], Transformatory elektryczne, Urządzenia 
do ochrony przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regulacji 
energii elektrycznej, Urządzenia do sterowania mocą [elek-
tryczne], 37 Naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Instalo-
wanie linii transmisyjnych, Budowa infrastruktury elektro-
energetycznej, Instalacja maszyn przemysłowych, Naprawa 
maszyn przemysłowych, Wynajem maszyn budowlanych, 
Budownictwo, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Instalowanie urządzeń elektrycznych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Usługi rozbiórkowe, Stawianie fundamen-
tów, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalacja 
urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja sprzętu grzewczego, Usługi doładowywania pojaz-
dów elektrycznych, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, 
Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Instalowanie ge-
neratorów prądu, Budowa elektrowni, Konserwacja i napra-
wa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Mon-
taż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-

kach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
Informacja budowlana, Eliminacja zakłóceń w instalacjach 
elektrycznych, Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Serwisowanie 
sieci elektrycznych, Naprawa sprzętu elektrycznego i insta-
lacji elektrotechnicznych, Usługi układania przewodów elek-
trycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja 
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Udzielanie 
informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, 
Usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elek-
trycznych, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych.

(210) 540129 (220) 2022 02 22
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Safety Food WIPASZ MAGAZINE

(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, 16 Czasopisma [pe-
riodyki], Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Druko-
wane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe.

(210) 540130 (220) 2022 02 22
(731) BUDBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowny)
(540) BUDBIAL
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Zarządza-
nie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, 
Usługi wynajmu mieszkań, Dzierżawa lub wynajem budyn-
ków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Nabywanie nierucho-
mości [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji pośred-
nictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie 
zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Usługi związane z inwestycjami przynoszącymi sta-
łe dochody, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania 
gruntu, Finansowanie inwestycji budowlanych, Usługi finan-
sowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usłu-
gi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
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Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomo-
ści, Pobieranie czynszu, 37 Wynajem maszyn budowlanych, 
Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, 
Budownictwo, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Wyna-
jem sprzętu budowlanego, Usługi rozbiórkowe, Stawianie 
fundamentów, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Usłu-
gi budowlane i konstrukcyjne, Montaż i konserwacja instala-
cji fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach mieszkalnych, Informacja budow-
lana, Usługi elektryków, Naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektro-
nicznych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa budynków na zamówienie, Budowa domów, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Konsultacje budowla-
ne, Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany, 
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja 
i naprawa wyposażenia budynków, Budowa nieruchomości 
[budownictwo], Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa dróg, 
Budownictwo mieszkaniowe, Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Budowa domów na zamówienie, 
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Oczyszczanie 
terenu, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych.

(210) 540131 (220) 2022 02 22
(731) BUDBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budbial

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie infor-
macji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkanio-
wych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Doradztwo w dziedzi-
nie zakupu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Usługi wynajmu miesz-
kań, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieru-
chomości posiadanych na własność, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Ocena i wy-
cena nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trze-
cich], Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi 

w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi związane 
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Usługi nabywania gruntu, Finansowanie in-
westycji budowlanych, Usługi finansowe dotyczące własno-
ści nieruchomości i budynków, Usługi pośrednictwa finan-
sowego w zakresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie 
projektami z dziedziny nieruchomości, Pobieranie czynszu, 
37 Wynajem maszyn budowlanych, Naprawa i konserwacja 
instalacji gazowych i elektrycznych, Budownictwo, Instalo-
wanie urządzeń elektrycznych, Wynajem sprzętu budowla-
nego, Usługi rozbiórkowe, Stawianie fundamentów, Usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, Instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja sys-
temów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Informacja budowlana, Usłu-
gi elektryków, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji 
elektrotechnicznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa domów, Budowa nieru-
chomości mieszkalnych, Konsultacje budowlane, Konserwa-
cja i naprawa budynków, Nadzór budowlany, Usługi gene-
ralnych wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa 
wyposażenia budynków, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, Budowa dróg, Budownictwo 
mieszkaniowe, Budowanie nieruchomości, Budowanie do-
mów, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Budowa domów na zamówienie, Budowa infra-
struktury elektroenergetycznej, Oczyszczanie terenu, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych.

(210) 540132 (220) 2022 02 22
(731) PONIEDZIELSKA KATARZYNA ANIMUSZOWO, 

Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Animuszowo
(510), (511) 41 Fotografia, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Foto-
reportaże, Nauczanie i szkolenia, Usługi pisania blogów, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Multimedialne wydania publikacji elek-
tronicznych.

(210) 540137 (220) 2022 02 22
(731) TORCZYŃSKI TOMASZ PRINTOR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Printor

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Komponenty elek-
tryczne i elektroniczne, Podzespoły elektroniczne, Obwody 
drukowane, Płytki z elementami elektronicznymi, 40 Wyrób 
produktów na zamówienie, Produkcja na zamówienie ele-
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mentów, urządzeń i obwodów drukowanych, Montowanie 
produktów dla osób trzecich, Montaż elementów elektro-
nicznych, Obróbka kabli i przewodów, Drukowanie, Trawie-
nie [wytrawianie], Powlekanie podzespołów i elementów 
elektronicznych lakierami i zalewami, Laserowe cięcie blach, 
42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi inżynieryjne, 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania układów elek-
tronicznych, Projektowanie urządzeń elektrycznych, Testo-
wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testo-
wanie produktów, Programowanie urządzeń, Opracowywa-
nie nowych produktów, Konsultacje techniczne z zakresu 
rozwoju produktu.

(210) 540140 (220) 2022 02 21
(731) PIKRALIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pikralida

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki 
dla zwierząt, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do ozdabia-
nia, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do włosów, Ko-
smetyki kolorowe, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki w posta-
ci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy do twarzy, 
Kremy do ciała, Kosmetyki upiększające, Maseczki do skóry, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Płyny do twarzy, Olejki 
do pielęgnacji skóry, Balsamy do ciała, Płyny do pielęgnacji 
skóry, Kremy kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, 5 Leki antyalergiczne, Sulfonamidy 
[leki], Leki wzmacniające, Leki antydepresyjne, Leki home-
opatyczne, Leki weterynaryjne, Leki ziołowe, Leki serotera-
peutyczne, Leki przeciwgrzybiczne, Leki przeciwmigrenowe, 
Leki hipoglikemizujące, Leki przeciwgorączkowe, Leki prze-
ciwpadaczkowe, Leki przeciwskurczowe, Leki przeciwnadci-
śnieniowe, Leki przeciwhistaminowe, Leki przeciwarytmicz-
ne, Leki przeciwzakrzepowe, Leki przeciwtrądzikowe, Leki 
przeciwrakowe, Leki przeciwzakaźne, Leki do wszczepiania, 
Leki na alergię, Leki dla ludzi, Niesteroidowe leki przeciwza-
palne, Leki przeciw nowotworom, Leki przeciwskurczowe, 
cholinolityczne, Opioidowe leki przeciwbólowe, Leki do ce-
lów weterynaryjnych, Leki regulujące cykl miesiączkowy, 
Leki przeciw zakażeniom skóry, Leki wydawane bez recepty, 
Leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, Leki cytostatyczne 
do celów medycznych, Leki przeciwgorączkowe o działaniu 
uspokajającym, Nieoczyszczone leki w naturalnej formie, 
Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki 
stosowane w chorobach układu pokarmowego, Leki uśmie-
rzające ból do celów weterynaryjnych, Leki sercowo-naczy-
niowe stosowaniu w leczeniu wstrząsów, Leki sercowo-na-
czyniowe stosowane w leczeniu arytmii, Nośniki uwalniające 
leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, 
Leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu dusznicy 
bolesnej, Leki sercowo-naczyniowe stosowane w zawale 
mięśnia sercowego, Leki sercowo-naczyniowe do stosowa-
nia w leczeniu nadciśnienia tętniczego, Leki działające na au-

tonomiczny układ nerwowy do celów medycznych, Leki 
sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu zastoinowej 
niewydolności serca (ZNS), 42 Badania laboratoryjne, Bada-
nia naukowe i przemysłowe, Badania dotyczące leków, Bada-
nia kliniczne, Badania żywności, Badania biotechnologiczne, 
Badania technologiczne, Badania bakteriologiczne, Badania 
biochemiczne, Badania techniczne, Badania biologiczne, Ba-
dania mikrobiologiczne, Badania chemiczne, Badania mate-
riałowe, Badania naukowe, Chemiczne badania analityczne, 
Badania dotyczące technologii, Badania dotyczące nauki, 
Badania chemiczno-technologiczne, Medyczne badania na-
ukowe, Badania dotyczące chemii, Badania naukowe i prze-
mysłowe, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, Badania 
w zakresie medycyny, Badania nad produktami farmaceu-
tycznymi, Badania dotyczące środków farmaceutycznych, 
Badania naukowe dotyczące chemii, Badania w dziedzinie 
techniki, Badania i testy bakteriologiczne, Badania i rozwój 
biochemiczny, Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania 
w dziedzinie kosmetologii, Konsultacje i badania bakterio-
logiczne, Badania w dziedzinie chemii, Badania w zakresie 
metali, Badania dotyczące zasobów mineralnych, Badania 
i analizy naukowe, Badania laboratoryjne w dziedzinie ko-
smetyki, Badania naukowe z zakresu biologii, Badania na te-
mat środków farmaceutycznych, Badania w zakresie nowych 
produktów, Badania naukowe z zakresu bakteriologii, Analiza 
i badania biochemiczne, Badania i analizy bakteriologiczne, 
Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe 
w dziedzinie farmacji, Badania laboratoryjne w dziedzinie 
chemii, Badania i opracowywanie szczepionek i leków, Bada-
nia i rozwój w zakresie nauki, Badania związane z opracowy-
waniem sprzętu komputerowego, Badania naukowe prowa-
dzone przy użyciu baz danych, Analizy laboratoryjne, Analizy 
chemiczne, Analizy toksyczności, Prace badawcze nad pro-
duktami, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, 
Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Usługi 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, Usługi badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie chemii.

(210) 540151 (220) 2022 02 21
(731) ELYSIUM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ETUI AIR
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe 
(szkielety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje stalowe 
[budownictwo], Altany konstrukcje z metalu.

(210) 540156 (220) 2022 02 22
(731) GRZELAK PIOTR, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) SIENA
(510), (511) 9 Okulary korekcyjne, Okulary, okulary słonecz-
ne i soczewki kontaktowe, Artykuły optyczne [okulary] ko-
rekcyjne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
Łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
Okulary inteligentne, Binokle, Etui na akcesoria optyczne, 
Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui przystosowa-
ne do szkieł kontaktowych, Futerały na okulary, Gogle, Fu-
terały na obiektywy, Gogle korekcyjne do pływania, Gogle 
ochronne, Szkła kontaktowe, Łańcuszki do binokli, Ochronne 
okulary, Okulary, Okulary dla dzieci, Okulary do czytania, Etui 
na okulary, Okulary ochronne, Okulary optyczne, Okulary 
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[optyka], Okulary polaryzacyjne, Oprawki do binokli, Opraw-
ki do monokli, Oprawki do okularów, Oprawki okularowe 
[puste], Osłony do okularów, Smycze do okularów, Soczewki 
okularowe, Soczewki do okularów, Szkła kontaktowe, Sznu-
reczki do okularów, Sznureczki do binokli, Sznurki do okula-
rów, Uchwyty do okularów, Zauszniki do okularów.

(210) 540158 (220) 2022 02 21
(731) TOSHI CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toshi Capital

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.02.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.12
(510), (511) 36 Inwestycje kapitałowe, Administrowanie 
funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami 
i inwestycjami, Administrowanie inwestycjami, Administro-
wanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, Admi-
nistrowanie w zakresie funduszy powierniczych, Analizy 
finansowe, Analiza inwestycyjna, Alokacja aktywów, Analizy 
w zakresie inwestycji, Analizy inwestycji finansowych i bada-
nia w zakresie papierów wartościowych, Doradztwo doty-
czące inwestycji kapitałowych, Doradcze usługi zarządzania 
finansowego, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Działalność finanso-
wa, Elektroniczne transakcje pieniężne, Finansowanie inwe-
stycji, Finansowanie fuzji, Finansowanie kapitałem własnym, 
Emisja obligacji, Finansowanie oparte na aktywach, Finanso-
wanie kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie projektów, 
Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Inwestowanie 
funduszy kapitałowych, Inwestycje finansowe, Inwestowa-
nie w nieruchomości, Pośrednictwo inwestycyjne, Pożyczki 
[finansowanie], Pozyskiwanie kapitału, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Przygotowywanie analiz finansowych, Trans-
akcje finansowe, Udzielanie informacji dotyczących usług fi-
nansowych, Udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem 
Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, Udzielanie 
informacji finansowych, Udzielanie informacji finansowych 
inwestorom, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Udzie-
lanie pożyczek finansowych, Usługa zapewniania finansów 
dla przedsiębiorstw, Usługi administracyjne w zakresie inwe-
stycji, Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, 
Usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi 
doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi dorad-
cze w zakresie finansów osobistych, Usługi finansowania, 
Usługi dotyczące pożyczek, Usługi finansowania kapitałem 
wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, Usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowo-in-
westycyjne, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, 
Usługi inwestycyjne, Usługi inwestycyjne funduszy typu 
private equity, Usługi inwestycyjne dla klientów prywat-
nych, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału własnego, 
Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka 
i kapitału na przedsięwzięcia, Usługi inwestycyjne związane 
ze zbywalnymi papierami wartościowymi, Usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania środków 

pieniężnych, Usługi w zakresie obligacji, Usługi w zakresie 
obrotu instrumentami pochodnymi, Usługi w zakresie wyce-
ny finansowej, Usługi w zakresie wyceny własności intelektu-
alnej, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi w za-
kresie zarządzania aktywami, Usługi w zakresie zarządzania 
inwestycjami finansowymi, Usługi w zakresie zarządzania 
inwestycjami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie 
nieruchomości, Usługi związane z kapitałem wysokiego 
ryzyka, Zapewnianie finansowania, Zarządzanie aktywami 
finansowymi, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarzą-
dzanie finansami, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 
Zarządzanie funduszem, Zarządzanie funduszami typu pri-
vate equity, Zarządzanie funduszami dla klientów prywat-
nych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, 
Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami w nie-
ruchomości, Zarządzanie inwestycjami w akcje, Zarządzanie 
kapitałem, Zarządzanie kapitałem wysokiego ryzyka, Zarzą-
dzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie portfelem 
finansowym, Zarządzanie portfelem udziałów.

(210) 540159 (220) 2022 02 21
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Folos
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 540161 (220) 2022 02 21
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Nevbia
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 540162 (220) 2022 02 21
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) (znak słowny)
(540) Herbena
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwa-
stobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(210) 540168 (220) 2022 02 22
(731) WALASEK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiegającyOrtopeda

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.11.02, 
26.11.08, 26.11.13

(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 540182 (220) 2022 02 22
(731) PRICER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) PRICER
(510), (511) 36 Skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, Usługi w zakresie wykonywania analiz finan-
sowych, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości i majątku, 
Doradztwo finansowe, Usługi finansowe, Finansowa wycena 
nieruchomości.

(210) 540183 (220) 2022 02 22
(731) PENKALA MAŁGORZATA ŚWIAT INSPIRACJI, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WOOLFASHION
(510), (511) 16 Kalendarze, Materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały dru-
kowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyj-
ne, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, 21 Kubki, Statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcela-
na, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Szklanki, kieliszki, 
naczynia do picia i akcesoria barowe, 35 Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, 41 Organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Tłumaczenia.

(210) 540184 (220) 2022 02 22
(731) HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO DUET

(531) 05.03.13, 05.03.14, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komórki fotowoltaiczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, 
11 Pompy ciepła, Instalacje do ogrzewania wodnego, Urzą-
dzenia do ogrzewania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, 
Zasobniki ciepła, Regeneratory ciepła, Piece słoneczne.

(210) 540192 (220) 2022 02 22
(731) PRZYBYŁO MARTA AGENCJA KREATYWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lovely Home
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, bę-
dące półproduktem, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych.

(210) 540194 (220) 2022 02 22
(731) GRZELAK PIOTR, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) ZARDO
(510), (511) 9 Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłonecz-
ne, Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Etui przysto-
sowane do szkieł kontaktowych, Binokle, Etui na akcesoria 

optyczne, Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Gogle 
ochronne, Gogle korekcyjne do pływania, Futerały na oku-
lary, Gogle, Łańcuszki do binokli, Ochronne okulary, Okulary, 
Okulary dla dzieci, Okulary do czytania, Okulary (Etui na -), 
Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary polaryzacyjne, 
Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw 
sztucznych, Oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki 
do okularów wykonane z metalu i materiału syntetyczne-
go, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu 
łączonego z tworzywem sztucznym, Oprawki do okularów 
i okularów przeciwsłonecznych, Okulary lodowcowe, Noski 
do okularów, Noski silikonowe do okularów, Mostki do oku-
larów przeciwsłonecznych, Modne okulary, Kolorowe szkła 
kontaktowe, Części do okularów.

(210) 540199 (220) 2022 02 23
(731) CONTENTOVO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) contentovo

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania treścią, 
Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści 
audio, wideo i tekstu, 41 Usługi dziennikarzy freelancerów.

(210) 540205 (220) 2022 02 23
(731) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Błonie

(540) (znak słowny)
(540) ECOBOT SWEEP
(510), (511) 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamia-
tarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszy-
ny], Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], 
Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, 
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki [maszy-
ny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], 
Automatyczne maszyny do czyszczenia, Czyszczenie [Ma-
szyny i urządzenia do -] [elektryczne], Elektryczne maszy-
ny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe 
do odkurzania, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Ma-
szyny czyszczące do basenów, Maszyny czyszczące poprzez 
ssanie używane w produkcji, Maszyny do ciągłego czysz-
czenia i wybielania, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, 
Maszyny do czyszczenia dywanów, Maszyny do czyszczenia 
i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do czyszcze-
nia na sucho, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny 
do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wysokim 
ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Maszy-
ny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem szamponu], 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszy-
ny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny 
do czyszczenia ulic z własnym napędem, Maszyny do mycia 
ciśnieniowego, Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny 
do mycia i szczotkowania, Maszyny do mycia podłóg, Maszy-
ny do mycia szkła, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny 
do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg 
[elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], Ma-
szyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowa-
nia, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego 
ścierania, Maszyny do zamiatania ulic, Maszyny elektryczne 
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do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu], Maszyny 
elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania 
dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe do czyszcze-
nia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do od-
kurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Ma-
szyny ssące do oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty 
przemysłowe, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowa-
nia], Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty 
do czyszczenia do celów domowych, Odkurzacze roboty, 
Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, 
Roboty samonapędowe do celów przemysłowych do stoso-
wania w pomieszczeniach, Automatyczne urządzenia do za-
miatania basenów pływackich, Automatyczne urządzenia 
do czyszczenia basenów, Automatyczne urządzenia do szo-
rowania podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie basenów, 
Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od we-
wnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków 
[wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, 
Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dy-
wanów i chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czysz-
czenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki], 
Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie pomieszczeń 
domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czysz-
czenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufi-
tów, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie przemysło-
we budynków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni bu-
dynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, 
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie 
(czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlo-
wych placówek gastronomicznych, Udzielanie informacji 
związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów bu-
dynków.

(210) 540207 (220) 2022 02 23
(731) KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Błonie

(540) (znak słowny)
(540) ECOBOT SCRUB
(510), (511) 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamia-
tarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszy-
ny], Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], 
Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, 
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki [maszy-
ny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], 
Automatyczne maszyny do czyszczenia, Czyszczenie [Ma-
szyny i urządzenia do -] [elektryczne], Elektryczne maszy-
ny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe 
do odkurzania, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Ma-
szyny czyszczące do basenów, Maszyny czyszczące poprzez 
ssanie używane w produkcji, Maszyny do ciągłego czysz-
czenia i wybielania, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, 
Maszyny do czyszczenia dywanów, Maszyny do czyszczenia 
i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do czyszcze-
nia na sucho, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny 
do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wysokim 
ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia przemysłowego, Maszy-
ny do czyszczenia przemysłowego [z użyciem szamponu], 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszy-
ny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], Maszyny 
do czyszczenia ulic z własnym napędem, Maszyny do mycia 
ciśnieniowego, Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny 
do mycia i szczotkowania, Maszyny do mycia podłóg, Maszy-

ny do mycia szkła, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny 
do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg 
[elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], Ma-
szyny do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowa-
nia, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny do szybkiego 
ścierania, Maszyny do zamiatania ulic, Maszyny elektryczne 
do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu], Maszyny 
elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania 
dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe do czyszcze-
nia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do od-
kurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Ma-
szyny ssące do oczyszczania, Maszyny zmiatające, Roboty 
przemysłowe, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowa-
nia], Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty 
do czyszczenia do celów domowych, Odkurzacze roboty, 
Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, 
Roboty samonapędowe do celów przemysłowych do stoso-
wania w pomieszczeniach, Automatyczne urządzenia do za-
miatania basenów pływackich, Automatyczne urządzenia 
do czyszczenia basenów, Automatyczne urządzenia do szo-
rowania podłóg, 37 Czyszczenie aut, Czyszczenie basenów, 
Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od we-
wnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków 
[wnętrz], Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, 
Czyszczenie butów, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dy-
wanów i chodników, Czyszczenie elewacji budynków, Czysz-
czenie fasad budynków, Czyszczenie higieniczne [budynki], 
Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie pomiesz-
czeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, 
Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni 
sufitów, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie prze-
mysłowe budynków, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni 
budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, 
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie 
(czyszczenie), Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlo-
wych placówek gastronomicznych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków.

(210) 540213 (220) 2022 02 23
(731) CONTENTOVO.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) textbookers
(510), (511) 35 Tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych.

(210) 540219 (220) 2022 02 22
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, 

Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQURE

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 Akceleratory promieniowania jonizującego, 
10 Urządzenia do wytwarzania promieniowania rentgenow-
skiego, aparatura elektromedyczna wykorzystująca promie-
niowanie jonizujące, aparatura elektromedyczna wykorzy-
stująca izotopy promieniotwórcze.
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(210) 540220 (220) 2022 02 23
(731) PIL-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tatarak RESTAURACJA

(531) 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 05.11.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w od-
niesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, Reklama poprzez przesyłanie materiałów re-
klamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama online za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, Reklama online poprzez kompu-
terowe sieci komunikacyjne, Reklama na billboardach elek-
tronicznych, Reklama korespondencyjna, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama i marketing, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama w czasopismach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej 
i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodo-
wymi wydarzeniami sportowymi, Reklama za pomocą mar-
ketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za po-
średnictwem telefonu, 39 Dostarczanie żywności przez re-
stauracje, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów 
przygotowanych do spożycia, Dostarczanie koszy zawierają-
cych żywność i napoje, 43 Restauracje dla turystów, Restau-
racje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługo-
we, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje z grillem.

(210) 540222 (220) 2022 02 22
(731) FIGIEL KONRAD, Jenin
(540) (znak słowny)
(540) VITTICI
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], 
Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Na-
krycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie 
dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież niemowlę-
ca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłop-
ców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, 
Getry, Golfy, Kąpielówki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Ko-
szulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawkami, Koszul-
ki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne 
[odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termo-
izolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, 

Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, 
Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szali-
ki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, 
Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki 
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn.

(210) 540225 (220) 2022 02 22
(731) PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE 

LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM 
MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański

(540) (znak słowny)
(540) ANTI-STRESS LABOFARM
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, suplementy diety.

(210) 540226 (220) 2022 02 22
(731) PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE 

LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM 
MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański

(540) (znak słowny)
(540) DIGESTON LABOFARM
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, suplementy diety.

(210) 540228 (220) 2022 02 23
(731) LESZCZYŃSKI PIOTR, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE kości i stawy

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie spotkań i konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
44 Usługi medyczne.

(210) 540231 (220) 2022 02 23
(731) RUTA MARCIN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDU GATE

(531) 29.01.05, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 540244 (220) 2022 02 24
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) ORKAN
(510), (511) 7 Sieczkarnie [maszyny], Sieczkarnie elektrycz-
ne, Sieczkarnie do słomy [inne niż narzędzia sterowane 
ręcznie], Sieczkarnie, Rozdrabniarki do pasz, Kombajn zbo-
żowy [maszyny], Kombajny zbożowe, Elewatory do użytku 
rolniczego, Elewatory rolnicze, Elewatory zbożowe, Auto-
matyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza, 
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Brony, Brony holowane ciągnikiem, Brony talerzowe, Brony 
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Brony 
tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do trak-
torów], Chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], 
Ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], Do-
jarki do automatycznego dojenia, Dojarki mechaniczne, 
Elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, Kultywato-
ry [maszyny], Kultywatory [narzędzia do trawnika i ogrodu 
zasilane elektrycznie], Kultywatory obrotowe [maszyny], 
Kultywatory [rolnicze przyrządy], Kultywatory rotacyjne 
[maszyny], Ładowarki do leja zasypowego [maszyny], Kul-
tywatory z silnikami, Lemiesze pługów, Maszyna do roz-
drabniania makuchów [śrutownik], Glebogryzarki, Koła 
pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, 
Kultywatory z napędem mechanicznym, Kultywatory traw-
nikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, Ładowarki 
do maszyn rolniczych, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny 
do siania, Maszyny do separowania zboża, Maszyny do se-
paracji zbóż, Maszyny do sadzenia ryżu, Maszyny do sieka-
nia, Maszyny do siania nasion pojedynczo, Maszyny rolni-
cze do orki, Maszyny rolnicze do siania, Maszyny rolnicze 
do nawożenia, Maszyny rolnicze do kultywacji, Maszyny 
rolnicze do kultywacji ziemi, Maszyny rolnicze do upra-
wiania ziemi, Maszyny rolnicze do zbierania plonów, Ma-
szyny rozrzucające nawóz, Mieszarki do paszy [urządzenia 
do mieszania paszy], Mieszarki zbożowe [maszyny], Młocar-
nie, Młockarnie do kukurydzy [narzędzia rolnicze w postaci 
przyczep do traktorów], Młockarnie [rolnicze przyrządy], 
Opryskiwacze [maszyny] rolnicze, Opryskiwacze rolnicze, 
Opryskiwacze rolnicze [części maszyn], Opryskiwacze 
upraw, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi stanowiące 
maszyny rolnicze, Pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 
do traktorów], Opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], 
Opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku 
w rolnictwie, Opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki 
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Opryskiwacze [ma-
szyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rol-
nictwie, Ostrza do sieczkarni, Ostrza do sieczkarni [części 
do maszyn], Paski do silników maszyn rolniczych, Siewni-
ki, Siewniki [maszyny], Siewniki rolnicze, Siewniki rzędowe 
[części do maszyn], Siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], 
Siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, Silosokombajny, 
Snopowiązałki, Siewniki w postaci przyczep do traktorów, 
Siewniki rzędowe [rolnicze przyrządy], Żniwiarki zbożowe, 
Żniwiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], 
Żniwiarki [koszenie], Żniwiarki i snopowiązałki, Żniwiarki.

(210) 540252 (220) 2022 02 23
(731) ORDAK ROBERT, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) Fasterm
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa budynków wieloro-
dzinnych, Budowa fundamentów, Budowa części budyn-
ków, Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Ma-
lowanie, Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż 
rusztowań, Murarstwo, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, 
Układanie kabli, Układanie sztucznej nawierzchni, Usługi 
doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków, Przy-
gotowywanie terenu pod budowę.

(210) 540256 (220) 2022 02 23
(731) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STOPIAK  

SPÓŁKA JAWNA, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) S STOPIAK PARK HANDLOWY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.13
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
37 Budowa galerii, Budowa nieruchomości.

(210) 540280 (220) 2022 02 24
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) Odzyskaj Swój Błysk
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Guma do żucia, Guma 
balonowa, Cukierki, Miętówki, Dropsy i pastylki do ssania.

(210) 540281 (220) 2022 02 24
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carefree

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.09
(510), (511) 5 Produkty do higieny intymnej dla kobiet.

(210) 540293 (220) 2022 02 24
(731) WIEWIÓRSKI JAROSŁAW TEXTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) textura

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.19, 27.05.24, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 Reklama i marketing.

(210) 540343 (220) 2022 02 25
(731) AS Inbank, Tallin, EE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in bank RATY

(531) 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe.

(210) 540352 (220) 2022 02 25
(731) KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) Niron Invest Group
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje 
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
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Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, 36 Administrowanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczący-
mi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nierucho-
mości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradz-
two związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedzi-
ny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nie-
ruchomości], Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena 
i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], 
Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Orga-
nizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie 
dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowa-
nia zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Pla-
nowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, 
Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie 
inwestycji w nieruchomości, Pobieranie podatków od nieru-
chomości komercyjnych, Pomoc w zakresie nabywania nie-
ruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nierucho-
mościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, 
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie 
wyposażenia nieruchomości, Udzielanie gwarancji finan-
sowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kup-
nem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej 
w zakresie nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi do-

radcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi do-
radztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi 
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe doty-
czące własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieru-
chomości i budynków, Usługi finansowe dotyczące rozbu-
dowy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowa-
nia nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usłu-
gi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi ubez-
pieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usłu-
gi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi 
finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakre-
sie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny 
nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi wyceny nierucho-
mości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynaj-
mem domów i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami roz-
rywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi związane ze współwłasno-
ścią nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości 
[w imieniu osób trzecich], Wycena finansowa majątku oso-
bistego i nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], Wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, Wycena nieruchomości, Wycena nierucho-
mości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości dzier-
żawionych, Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych 
z tytułu własności nieograniczonej, Wyceny finansowe nieru-
chomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpiecze-
niowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Zabezpieczanie środków finansowych na zakup 
nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na roz-
wój nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy 
nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, 37 Budowa nieruchomości 
[budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Bu-
dowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości 
przemysłowych, Budowanie nieruchomości, Konserwacja 
nieruchomości, Remont nieruchomości, Sprzątanie nieru-
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chomości, Usługi doradcze dotyczące renowacji nierucho-
mości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości.

(210) 540484 (220) 2022 03 02
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUEICE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 03.01.14, 03.01.24, 
03.01.26, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Cu-
kierki, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Cze-
koladki, Karmelki [cukierki], Żelki, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Wyroby piekarnicze, 
Ciastka.

(210) 540528 (220) 2022 03 02
(731) DRINKS OF LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drinks of Life

(531) 11.03.01, 11.03.06, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.16, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 02.09.01, 27.05.01, 26.13.01

(510), (511) 5 Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie 
wyprodukowane], Dietetyczne napary do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Herbata lecznicza, Herbata 
odchudzająca do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mineralne su-
plementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineral-
ne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Napoje witaminizo-
wane, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami die-
tetycznymi, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, Odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, 
Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty nutraceutyczne dla 
ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mi-
neralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 

Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mi-
kroelementy, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceu-
tyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty 
zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę B, Pro-
biotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, 
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutlenia-
cze, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutle-
niacze do użytku leczniczego, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniacze zawie-
rające enzymy, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające droż-
dże, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżyw-
cze w płynie, Suplementy prebiotyczne, 30 Herbata mrożona, 
Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata miętowa, Herbata im-
birowa, Herbata jaśminowa, Herbata sfermentowana, Japońska 
zielona herbata, Kombucha, Napoje sporządzone z herbaty, 
Wyciągi z herbaty, Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cy-
trusowa], Yerba mate, Esencje herbaciane, Herbata, Herbata 
cytrusowa z owocu yuzu, Herbaty ziołowe [napary], Mrożone 
napoje [frappe], Napary ziołowe, Napoje na bazie kawy, Sub-
stytuty herbaty, 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, Napoje orzeźwiające, Napoje 
odalkoholizowane, Wody, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje na bazie 
miodu, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
Bezalkoholowy poncz cynamonowy z suszoną persymoną [su-
jeonggwa], Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowy poncz 
ryżowy [sikhye], Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermentowany 
napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholo-
we napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Mie-
szanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napoje bez-
alkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje bezal-
koholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje 
bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie miodu, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców za-
wierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energety-
zujące [nie do celów medycznych], Napoje izotoniczne, Napoje 
mrożone na bazie owoców, Napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje zawierające witaminy, Poncz owocowy, 
bezalkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], Sar-
saparilla (Napoje bezalkoholowe z -), Woda, Woda brzozowa, 
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda klo-
nowa, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Soki.

(210) 540568 (220) 2022 03 03
(731) TWARDOWSKI MATEUSZ, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) Szuflada Wspomnień
(510), (511) 41 Fotografia, Fotografia portretowa, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Fotoreportaże, Produkcja 
programów dokumentalnych, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Montaż filmów 
fotograficznych, Nauka fotografii, Pokazy sprzętu fotograficzne-
go [do celów szkoleniowych], Produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie 
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fotografii, Szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficzne-
go, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Usługi fotografów, 
Usługi obrazowania fotograficznego za pośrednictwem drona, 
Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, 
Wypożyczanie aparatów fotograficznych.

(210) 540632 (220) 2022 03 04
(731) ŁĄKA JAROSŁAW, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) STOLMEO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 540638 (220) 2022 03 06
(731) ECO-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4GEN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 
29.01.15, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 42 Doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i używania energii, Badania w dziedzinie energii, 
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Porady tech-
niczne związane z działaniami mającymi na celu oszczę-
dzanie energii, Prowadzenie badań i opracowywanie pro-
jektów technicznych, związane z wykorzystywaniem na-
turalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowa-
nia systemów energii słonecznej, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego do sterowa-
nia procesami, Rejestrowanie danych dotyczących zużycia 
energii w budynkach, Wynajem liczników do rejestrowa-
nia zużycia energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, Udzielanie informacji związanych z badaniami 
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących 
wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Udzielanie 
informacji związanych z badaniami technologicznymi, 
Udzielanie porad technicznych związanych ze środkami 
oszczędności energii.



Numery zgłoszeń

1

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

2

Klasa 
towarów

1 519510, 526706, 526707, 534130, 534132, 536603, 537069, 538452, 538783, 538829, 538833, 539547, 539548, 
539652, 539653, 539654, 540159, 540161, 540162

2 526706, 526707, 534130, 534132, 538452, 538829, 538833

3 477912, 514210, 531874, 532086, 532450, 534130, 534132, 535730, 537266, 538004, 538098, 538527, 538803, 
539652, 539653, 539654, 539899, 539935, 540094, 540097, 540140

4 526706, 526707, 536603, 538155, 538829, 538833, 538941, 540121, 540122, 540123

5 514210, 519510, 531874, 532086, 532450, 536603, 537266, 537578, 537580, 537926, 538004, 538022, 538248, 
538258, 538624, 538637, 538639, 538642, 538643, 538819, 538820, 538874, 539023, 539378, 539455, 539935, 
540088, 540094, 540097, 540140, 540159, 540161, 540162, 540225, 540226, 540281, 540528

6 526706, 526707, 526803, 533357, 538256, 538621, 538781, 538829, 538833, 539014, 540151

7 526706, 526707, 533357, 538829, 538833, 540040, 540205, 540207, 540244

8 526706, 526707, 538829, 538833, 540009

9 514210, 526706, 526707, 532450, 533357, 536616, 538030, 538301, 538303, 538481, 538576, 538740, 538829, 
538833, 539451, 539478, 539522, 539672, 539673, 539711, 539847, 540124, 540125, 540126, 540127, 540128, 
540129, 540137, 540156, 540184, 540194, 540199, 540219

10 514210, 532450, 537266, 539593, 540094, 540097, 540219

11 518115, 526706, 526707, 537266, 538829, 538833, 540184

12 526706, 526707, 537266, 538829, 538833, 538948, 538949, 539268, 539733

14 539672, 539673, 539990

16 477912, 534108, 537266, 537434, 537435, 537436, 538030, 538098, 538452, 538535, 538576, 538647, 538902, 
539478, 539652, 539653, 539654, 540065, 540066, 540099, 540124, 540127, 540129, 540183

17 526706, 526707, 538256, 538829, 538833

18 536799, 537266, 539672, 539673, 540077, 540078, 540183

19 524238, 526706, 526707, 526803, 533357, 537299, 538256, 538452, 538576, 538621, 538648, 538781, 538789, 
538793, 538829, 538833

20 526803, 531613, 533357, 536094, 537176, 537266, 537682, 540192, 540632

21 537266, 538842, 538902, 540183, 540192

22 526803, 533357

24 526803, 535778, 537266, 539259, 540192

25 514210, 532450, 536799, 537266, 538098, 538302, 538351, 538842, 538902, 539259, 539426, 539672, 539673, 
539945, 539994, 540077, 540078, 540222

28 514210, 524191, 532450, 534322, 537266

29 486716, 526525, 536603, 538532, 538809, 538810, 538811, 538813, 539023, 539227, 539229, 539378, 539952

30 530716, 532086, 536603, 538532, 538626, 539227, 539229, 539274, 539282, 539378, 539586, 539652, 539653, 
539654, 539952, 540280, 540484, 540528

31 536603, 537069, 538532, 538803, 539547, 539548, 539952

32 532086, 538532, 538842, 539196, 539197, 539339, 539879, 539952, 540528

33 531893, 538532, 539009, 539489, 539490, 539491, 539952, 540034, 540035

34 538227, 539521
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35 477912, 514210, 524238, 526117, 526706, 526707, 526803, 526961, 532086, 532450, 532997, 534108, 534322, 
535730, 535731, 535778, 536616, 536799, 536892, 537266, 537299, 537434, 537435, 537436, 538004, 538030, 
538155, 538225, 538256, 538301, 538414, 538481, 538532, 538621, 538763, 538764, 538781, 538789, 538793, 
538819, 538820, 538829, 538833, 538869, 538895, 538898, 538948, 538949, 539023, 539197, 539227, 539229, 
539268, 539274, 539282, 539426, 539451, 539471, 539572, 539607, 539652, 539672, 539673, 539847, 539879, 
539945, 539990, 540007, 540065, 540066, 540072, 540075, 540082, 540084, 540085, 540086, 540087, 540100, 
540183, 540213, 540220, 540293, 540352

36 524238, 526117, 526706, 526707, 526961, 535376, 536892, 537299, 538030, 538301, 538312, 538351, 538414, 
538781, 538829, 538833, 538948, 538949, 539222, 539268, 539304, 539471, 539572, 539847, 539911, 539912, 
539913, 539914, 539950, 540070, 540071, 540084, 540085, 540121, 540122, 540123, 540130, 540131, 540158, 
540182, 540256, 540343, 540352

37 524191, 524238, 526117, 526706, 526707, 526803, 526961, 531821, 537299, 538303, 538351, 538414, 538648, 
538740, 538761, 538781, 538829, 538833, 538948, 538949, 539014, 539222, 539268, 539520, 539526, 539899, 
540059, 540125, 540126, 540128, 540130, 540131, 540205, 540207, 540252, 540256, 540352

38 537434, 537435, 537436, 538030, 538902, 539050

39 524191, 526706, 526707, 537434, 537435, 537436, 538406, 538781, 538829, 538833, 538869, 538948, 538949, 
539073, 539607, 539608, 540072, 540084, 540085, 540220

40 533357, 539197, 539879, 540072, 540137

41 477912, 514210, 526117, 526706, 526707, 532450, 534108, 535731, 536616, 536920, 537266, 537434, 537435, 
537436, 538030, 538225, 538351, 538400, 538406, 538414, 538467, 538568, 538692, 538819, 538820, 538829, 
538833, 538902, 538910, 539221, 539301, 539383, 539384, 539471, 539478, 539522, 539711, 539947, 539949, 
539993, 540007, 540043, 540065, 540066, 540084, 540085, 540086, 540095, 540099, 540100, 540102, 540113, 
540132, 540183, 540199, 540228, 540231, 540568

42 524238, 526706, 526707, 526961, 531821, 534108, 536094, 538030, 538301, 538303, 538414, 538740, 538781, 
538829, 538833, 538948, 538949, 539222, 539304, 539451, 539471, 539478, 539572, 539711, 540077, 540078, 
540099, 540137, 540140, 540638

43 524191, 526117, 532997, 535731, 538351, 538414, 538532, 539301, 539634, 539733, 539879, 539885, 540084, 
540085, 540098, 540102, 540220

44 514210, 524191, 531821, 532086, 532450, 538077, 538400, 538647, 538764, 538781, 538819, 538820, 538848, 
538869, 538910, 539276, 539383, 539384, 539398, 539399, 539400, 539401, 539402, 539411, 539412, 539415, 
539477, 540059, 540084, 540085, 540098, 540102, 540113, 540168, 540228

45 538301, 538318, 538781, 539932
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

4GEN 540638

4surfaces RTU liquid 519510

a analizy pl 538030

AL Finance 539911

AL Finance 539913

AL Ubezpieczenia 539912

AL Ubezpieczenia 539914

ALGORYTM DWUNASTEK 538910

ANDRO 538648

Animuszowo 540132

ANTI-STRESS LABOFARM 540225

AntydepresanH33 537580

APARTAMENTY BIAŁEJ KONICZYNY 15 537299

AQUA2 SHAMPOO 477912

AQURE 540219

AREA HOUSE JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH 540071

AREA HOUSE 540070

ATEENA 538302

ATLANTIS 524191

B BROWAR BIAŁY 539197

BALI CLINIC KLINIKA CHIRURGII  
I GINEKOLOGII PLASTYCZNEJ 538820

BALI CLINIC 538819

be BIO Cosmetics 535730

BiegającyOrtopeda 540168

BLUEICE 540484

BOBOLANDIA 540095

BOBSTRONG 539547

BOBSTRONG 539548

BOTTEGA NIERUCHOMOŚCI 539950

BRAND LORSON  
Traditional taste and quality V.S. 539009

BROWAR BIAŁY NATURALNIE Z PODLASIA 539196

BRZMIENIE ŚWIATA Z LOTU DROZDA 538902

BUDBIAL 540130

Budbial 540131

Cafe WARSZTAT 539634

Carefree 540281

carein DERMOSUPLEMENT 538004

CBS 538318

CENTRUM ANALIZY SNU 540088

Centrum Medycyny Rodzinnej 539400

Centrum Medycyny Rodzinnej 539401

Centrum Medyczne w Ostrołęce 539402

Centrum Medyczne w Ostrołęce 539412

Centrum Medyczne 539398

Centrum Medyczne 539399

Centrum Medyczne 539411

Centrum Medyczne 539415

CENTRUM PSYCHOTERAPII & COACHINGU  
Synergia 538848

CLABISTYLLA 538022

CloudTAX 539847

COLOR ANGEL 537682

contentovo 540199

crowdinnio 536892

Czysty Prąd Czysty Zysk 540125

DARK-LAND 538764

Depresan 537578

DIGESTON LABOFARM 540226

dobry DZIK 539426

DOBRY GRACZ 539477

DOM ASA CENTRUM TERAPII DLA DZIECI 538647

DOM DEVELOPMENT 25 LAT SPEŁNIAMY  
MARZENIA 538781

Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE 539014

Drinks of Life 540528

Dziki Gon 540034

ECOBOT SCRUB 540207

ECOBOT SWEEP 540205

EDU GATE 540231

edubama KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA  
DLA EDUKACJI 531613

e-EPE Akademia Farmacji Praktycznej 540099

EFEKT KLIMASA BY LESZEK KLIMAS 540102

EKO DUET 540184

EkoMonitor 538740

Elmont GRUPA Elmont Grupa 540122

ELMONT GRUPA 540121

ELSOLAR 540126

Elsolar 540128

EMPIRIUSZ 539478

EN JOY Krówka Szczecińska 538626

Energetyka jutra 540123

ESBIS 539586

ESCALA 536094

ETUI AIR 540151

EVELCARS 539608

EVELSTAR 539607

FACH KARTY KOMPETENCJI 538576
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Fajna Klima 539268

FANGS 536799

Fasolki 536920

FASONOVO 539945

Fasterm 540252

FENIX Centrum Rozwoju i Zdrowia  
Psychicznego 540113

FILHARMONIA PODKARPACKA  
IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE 540065

FILHARMONIA PODKARPACKA 540066

Folos 540159

FRYDERYK APARTMENTS 538414

Gamrat 538256

GARDEN MASTER 531821

Gekon 534322

GEO-NATURA 518115

GetSales 538763

gliniada 539383

glinolud 539384

GOLF ESTATE 538351

GOSPODA POD GAJEM 539885

HALF A MEAL 539378

HAMBIT 538481

Health Labs Care 532086

Herbena 540162

IDEA LEGAL 539932

iLALA 539994

IMMOBOOKING 539572

in bank RATY 540343

instapay 539471

IT SAMURAI 539711

JBB BAŁDYGA KRAJANA 539023

JMP Invest 538303

kalmedica 539276

kanga 538301

KirBud 539526

KONGRES PRZYSZŁOŚCI 539949

Kropelka ŻEL 538535

księgowe rewolucje 536616

kuanzhai 538227

KWIATY PAPROCI 537176

Laktoferin Nucleo 539455

landmark. 526961

LaViTa 540098

LISTA 100 537434

LOLITKA 539652

LOVE & CARE GUGU 538098

Lovely Home 540192

MAJER HURT JAJ 526525

mambiznes TU ZACZYNA SIĘ BIZNES 537435

manufaktura mieszkań 535376

MARCYŚ MILK 530716

MARGARET 538789

MARMARIS 538793

MEDICAL SPORT 514210

MEDITRAVEL PL TWOJE PIĘKNO  
W DOBRYCH RĘKACH 540084

MEDITRAVEL PL 540085

MENTAL ARTS 538467

MHM CONSTRUCTION 538621

microbiotix 537069

Migresan 537926

MILANO FASHION 535778

Młyn 535731

MOC ODKRYWCÓW Rzeszowski Piknik Nauki  
i Techniki 6 czerwca 2020 RZESZÓW 538692

MOKIDA 537266

MOTO INTEGRATOR POWERED BY INTERCARS 538948

MOTO INTEGRATOR 538949

MOVIADS 538895

MSupport 532450

MŚ 1997 MENNICA ŚWIDNICKA 539990

Multimax 540040

NANOCOR 534130

Natsu Beauty 538527

Natur Tabs 538248

Natur Tabs 538258

Nevbia 540161

NIE PRZELEWKI 531893

Nihil Novi 540035

Niron Invest Group 540352

NucleoCare 538874

Odzyskaj Swój Błysk 540280

oeparolmed 531874

ONBOX 534108

ONDE 526706

ONDE 526707

ONDE 538829

ONDE 538833

ORKAN 540244

PELLET-SILVER 538155

PERFOADS 538898

PEWNEGO RAZU NA KRAJOWEJ JEDYNCE 539947

PIASTOWSKA 486716

PicoCare 539593

PIETRO 539521

Pikralida 540140

PINK FURY 539653

PINKY VAPE 539654

Pokój Since 1949 Krówki MILK FUDGE HIGH  
QUALITY GUARANTEE GWARANCJA  
WYSOKIEJ JAKOŚCI TRADYCJA OD 1949 539274

PRICER 540182
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Printor 540137

prnews.pl O BANKOWOŚCI 537436

PROFi 538809

PROFi 538810

PROFi 538811

PROFi 538813

PROME 538637

PROMEN 538642

PROMENO 538639

PROMENOP 538643

PRZESTRZEŃ 539304

Quanticus 540086

Quanticus 540100

Q-WATER X-POWER 539899

RACHKART BEATA KAMIŃSKA 540075

RAGLOT rzeszowska akademia gier  
logicznych TALENT 539221

red.Go 539050

remade znaczy od nowa 540059

remedi 538869

RIMIX 538452

RK Rachkart Beata Kamińska 540087

ROP 540072

S MAGNES CLUB 538568

S STOPIAK PARK HANDLOWY 540256

Safety Food WIPASZ MAGAZINE 540124

Safety Food WIPASZ MAGAZINE 540127

Safety Food WIPASZ MAGAZINE 540129

Salon Stolbud 526803

SEDINA 526117

SIENA 540156

SKAN 539522

Skygarden 524238

SkyHouse biuro nieruchomości 538312

So coffee we follow your tastes 538532

SO!CITY 540077

So!city 540078

SPOKO SERWIS 538761

StalBud 539520

Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 21 539491

Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 30 539490

Starkus ORIGINAL CALISIA Starka 50 539489

STOLMEO 540632

STW 539073

sushizushi 532997

Szuflada Wspomnień 540568

Świat Mai 539993

tatarak RESTAURACJA 540220

textbookers 540213

textura 540293

TILIAROSAL C 540094

Toshi Capital 540158

Treasure Island 538941

TREDEVIT 539935

TRUFLEE TŁUSZCZ CHRONIONY  
Z POLIFENOLAMI DLA KRÓW MLECZNYCH 538803

UKOI 539733

ULTRA Dive 538406

unimad 540009

URINERA 540097

VD VILLA DECOR 540082

VITTICI 540222

W E WAKACYJNY EKSPERT OSAT 540007

W WINNER 539259

W 536603

WAKESKATE M ESSAGE 538225

WARSAW SOUNDS FESTIVAL 540043

WCZD Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka 538077

WEAR WOLF 539672

WEAR WOLF 539673

WILMED 538400

WIN GLASS 533357

WITAMINA C CBC activ 538624

WOOLFASHION 540183

wszystko.pl 539451

XNANO 534132

Z OTWARTYCH KADZI TRADYCYJNE  
SŁODOWANIE Stary BROWAR GŁUBCZYCE  
PIWO JASNE PEŁNE 539339

ZARDO 540194

Zbożenka inspiruje 539229

Zbożenka 539227

ZDROWE kości i stawy 540228

ŻUŻLOVE PILS 538842



INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej  

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),  

datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe. 

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.

1443709 MASTER’S CUT (2018 09 06, 2018 03 09) 33
1544859 BOSSY (2022 02 03)

CFE: 14.01.18, 27.05.01, 29.01.04 6
1598728 PRIMA (2021 04 13, 2021 03 04) 7
1633102 DOCTORLOAN (2021 12 09, 2021 07 09)

CFE: 02.09.23, 26.13.25, 27.05.01 10, 20
1645832 sopharma (2021 08 05, 2021 07 12)

CFE: 27.05.17 3, 5, 35
1645843 FOUR FRUITS (2021 07 09) 9, 28, 41
1645863 VERI (2021 12 13, 2021 06 14) 29
1645876 Difogal (2021 11 24)

CFE: 27.05.01 5
1645920 GlobalMoney (2021 07 14)

CFE: 27.05.01 9, 36, 39
1646016 MANEGGIO (2021 12 20, 2021 07 06) 18
1646019 AROMA BLOOM (2021 12 24) 3, 4, 5, 35
1646061 CCIS (2021 12 30, 2021 08 27) 12, 37, 39
1646062 CCIS (2021 12 30, 2021 08 27)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 12, 37, 39
1646089 FUNNY FRIENDS (2021 12 17, 2021 07 02)

CFE: 02.09.04, 27.05.02, 29.01.15 28, 30, 41
1646181 GREEN STEEL PRODUCER Building a future 

with steel (2021 06 10)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13 6, 35, 40

1646299 BASEHIT b (2021 12 10, 2021 08 26)
CFE: 24.15.01, 27.05.01 25

1646300 EMERSON (2021 12 10, 2021 08 26)
CFE: 01.15.03, 26.04.04, 27.05.17 25

1646413 RH (2021 11 25)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 1, 7, 17

1646560 obp OFFSHORE BUSINESS PROCESSING  
(2021 07 12)
CFE: 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12 35, 39, 42

1646675 Hi nova (2021 12 16)
CFE: 27.05.01 9

1646690 TALOS (2021 12 14, 2021 07 26) 6, 11, 17, 19
1646691 MERCURY (2021 12 14, 2021 07 26) 6, 11, 17, 19
1646692 ARTEMIS (2021 12 14, 2021 07 26) 6, 11, 17, 19
1646693 KEPLER (2021 12 14, 2021 07 26) 6, 11, 17, 19
1646707 Beringoff (2022 01 19)

CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 33
1646827 Hi! skin (2021 12 03)

CFE: 27.05.01 3
1646963 RT DE KRITISCH BLEIBEN  

(2021 10 21, 2021 09 16)
CFE: 26.04.09, 27.05.09, 
29.01.13

9, 35, 38, 41, 42

1646973 FARM DIRECT STRAIGHT FROM THE SOURCE 
(2021 12 02, 2021 06 16)
CFE: 02.01.13, 26.04.03, 
27.05.24, 29.01.13

29, 30, 31, 32, 35

1646974 BRAVOAUTO (2021 11 24, 
2021 09 09)

12, 35, 36, 37, 39

1647095 Skinly (2021 10 18, 2021 04 20) 3, 5, 32, 35
1647112 MAXIMORS (2021 12 20, 2021 07 06) 18



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1646413 

3  1645832, 1646019, 1646827, 1647095 

4  1646019 

5  1645832, 1645876, 1646019, 1647095 

6  1544859, 1646181, 1646690, 1646691, 1646692, 1646693 

7  1598728, 1646413 

9  1645843, 1645920, 1646675, 1646963 

10  1633102 

11  1646690, 1646691, 1646692, 1646693 

12  1646061, 1646062, 1646974 

17  1646413, 1646690, 1646691, 1646692, 1646693 

18  1646016, 1647112 

19  1646690, 1646691, 1646692, 1646693 

20  1633102 

25  1646299, 1646300 

28  1645843, 1646089 

29  1645863, 1646973 

30  1646089, 1646973 

31  1646973 

32  1646973, 1647095 

33  1443709, 1646707 

35  1645832, 1646019, 1646181, 1646560, 1646963, 1646973, 1646974,
 1647095 

36  1645920, 1646974 

37  1646061, 1646062, 1646974 

38  1646963 

39  1645920, 1646061, 1646062, 1646560, 1646974 

40  1646181 

41  1645843, 1646089, 1646963 

42  1646560, 1646963



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  

na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,  
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

531571 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531573 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531575 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531577 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531579 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531580 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531581 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531582 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

531588 MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION
2021 12 20 41, 43, 44

530003 Delta Air Lines, Inc.
2021 12 23 39

532219 Deutsche Telekom AG
2022 01 17 35, 42

536743 JAKUBIAK MACIEJ
2022 01 18 32

534194 Jaguar Land Rover Limited
2022 02 28 12

534602 IRYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 22 6

535738 ALDI Einkauf SE & Co. oHG
2022 02 28 35, 37, 39



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1626184 SMURFIT KAPPA BAG IN BOX
2022 02 28 6, 16, 17, 20, 21

1625822 SMURFIT KAPPA BAG IN BOX
2022 02 28 6, 16, 17, 20, 21
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